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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 
1985 ГОДИНА 

Се прогласува Општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија за периодот од 
1981 до 1985 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година. 

Бр. 08-884 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

Врз основа на договорите за основите на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1981 до 1985 година за 
усогласување и насочување на тековите на репро-
дукцијата во стопанството; за усогласување и на-
сочување на тековите на репродукцијата во оп-
штествените дејности; за политиката на развојот 
на економските односи со странство; за политиката 
на развојот на стопански недоволно развиените 
краишта; за политиката на просторниот развој; и 
за јакнење на општонародната одбрана и опште-
ствената самозаштита на земјата; врз основа на 
договорите за основите на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година и 
врз основа на договорите и самоуправните спо-
годби за основите на плановите на општините, гра-
дот 'Скопје, самоуправните организации и заедни-
ци и нивните планови, Собранието, на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 26 март 1981 година, врз основа на член 318 
став 1 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика 'Македонија и член 100 од Законот за сис-
темот на општественото планирање и за Општест-
вениот план на Социјалистичка Република Маке-
донија, донесува 

О П Ш Т Е С Т В Е Н П Л А Н 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 

ДО 1985 ГОДИНА 
Прв дел 

ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Основни заеднички интереси и цели на општес-
твено-економскиот развој 

Тргнувајќи од основните програмски определби 
на XI конгрес на СКЈ и на VII конгрес на СKM, 
суштината на системските промени засновани врз 
Уставот и Законот за здружениот труд, на достиг-
натиот степен на развиеност на производните сили 
и заеднички оценетите услови и можности за раз-
вој, како и неопходноста од натамошно спроведува-
ње на политиката на економската стабилизација, 
се утврдуваат следниве основни заеднички интере-
си и цели на општествено-економскиот развој на 
Републиката во периодот од 1981 до 1985 година. 

(1) Натамошен развој на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи, пред се, 
во насока на создавање услови за овладување на 
работниците со целината на општествената репро-
дукција; 

(2) Остварување на усогласени односи во теко-
вите на општествената репродукција со поефикас-
но насочување на расположливата акумулација 
заради отстранување на неусогласеноста во про-
изводството, со воспоставување на поусогласени 
стоковно-парични односи, со сведување на потро-
шувачката во рамки на материјалните можности 
и со општествено порационално користење на сред-
ствата и трудот во стекнувањето и распоредува-
њето на доходот; 

(3) Стекнување на поголем доход со зголемува-
ње на продуктивноста на трудот и јакнење на дру-
гите квалитативни фактори на стопанисувањето, 
со уедначување на општите услови за стекнување 
на доходот, со јакнење на економската мотивира-
ност и економските критериуми во стопанисува-
њето и со поцелосно дејствување на економските 
законитости, како и зголемување на учеството на 
организациите на здружениот труд од "материјал-
ното производство во општествениот производ; 

(4) Поуспешно и поинтензивно вклучување во. 
меѓународната поделба на трудот и подобрување на 
односите во платно-билансната и девизно-биланс-
ната позиција на Републиката со јакнење на извоз-
ната способност на стопанството и значајно зголе-
мување на извозот на стоки и услуги, со релативно 
смалување на увозната зависност на стопанството 
и остварување на порационален и поселективен 
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увоз, со одржување на степенот на з адолженост 
спрема странство во рамките на можностите на 
платно-билансната и девизно-билансната позиција; 

(5) Проширување на материјалната основа на 
трудот со воспоставување поусогласени односи во 
репродукцијата и со остварување натамошна тран-
сформација на стопанската и гранската структура 
на производството; 

(6) Постигање на квалитетно повисоко технич-
ко-технолошко ниво на стопанството; 

(7) Остварување натамошен пораст на степенот 
на вработеноста на работоспособното население; 

(8) Подобрување на условите за живот и рабо-
та и зголемување на животниот стандард и соци-
јалната сигурност на работните луѓе и граѓаните, 
во согласност со индивидуалната и општествената 
продуктивност на трудот, остварениот доход и рас-
положливите материјални можности; 

(9) Остварување на порамномерен регионален 
развој со побрз развој на стопански недоволно 
развиените краишта; 

.(10) Натамошен развој на сите компоненти на 
системот на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита; 

(И) Рационално користење на просторот и 
(12) Заштита и унапредување на човековата 

животна и работна средина. 

2. Развој на социјалистичките самоуправни 
општествено - економски односи 

Натамошниот развој на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи во здру-
жениот труд и во сите сфери на општествениот 
живот ќе се остварува со организирано дејствува-
ње во непосредната општествена практика со цел 
за забрзување на процесите во развојот на општес-
твено-економските односи во духот на Уставот и 
Законот за здружениот труд. 

1. Со натамошното развивање на социјалистич-
киот самоуправен систем, здружениот труд ќе биде 
основен носител при усогласувањето и насочува-
њето на целокупните текови на општествената ре-
продукција. 

При тоа: 
Ќе јакне економската и самоуправната полож-

ба на основните организации и ќе се зацврстуваат 
принципите и критериумите за уредување на меѓу-
себните доходовни односи во процесот на репро-
дукцијата, врз доследно остварување на заеднич-
ките планови и програми за работа и развој и врз 
конкретната разработка на неопходните мерила за 
формирање на заедничкиот приход и доход и нив-
ната распределба. 

Планирањето на развојот и здружувањето на 
трудот и средствата врз доходовни основи ќе биде 
основа за меѓусебно поврзување на организациите 
на здружениот труд и доходот, по основ на резул-
татите на трудот, и тоа ќе стане основен двигател 
за подобра организираност, повисока продуктивност 
на трудот и поефикасно стопанисување. 

Со самоуправните спогодби и договори за ос-
новите на плановите и со плановите ќе се обез-
беди работниците во здружениот труд да ги утвр-
дуваат меѓусебните права, обврски и одговорности 
во стекнувањето на доходот и во неговото распо-
редување. 

Ќе се засили и содржински ќе се збогати ак-
тивноста за самоуправно организирање и за уреду-
вање на односите во постојните и во нови работни 
и сложени организации на здружениот труд и во 
техно-економските системи во Републиката. Тоа 
особено се однесува на организациите и дејностите 
од посебен интерес за општиот развој (електросто-
панството, ПТТ сообраќај, железниците, крупните 
интеграциони системи, здравството итн). 

Ќе продолжи и ќе се конкретизира активноста 
за доградба и доследно оживотворување на банкар-
скиот, монетарно-кредитниот и вкупниот финансис-
ки систем и за натамошно суштинско менување 
на односите во банките и во другите финансиски 

асоцијации на здружениот труд. Во оваа насока 
посебно место и улога ќе се даде на основните и 
интерните банки. 

- Ќ е се обезбедува суштествено остварување на 
определбите на Законот за девизното работење и 
за кредитните односи со странство, посебно во од-
нос на самоуправното поврзување на сите учесни-
ци во производството на стоки и услуги за извоз, 
а со тоа и стекнување на девизни средства и само-
управно спогодување за нивно здружување. 

Согласно со Законот за системот на цените и за 
општествената контрола на цените на производите 
и услугите ќе се настојува уредувањето на одно-
сите во областа на цените да се врши доследно 
по пат на општествено договарање и самоуправно 
спогодување на организациите на здружениот труд. 
Врз овие основи долгорочно ќе се уредуваат сите 
односи што влијаат врз цените, како што се: про-
изводството, снабдувањето, заедничкиот настап во 
меѓусебната размена и друго. 

2. Ќе се поттикнува здружувањето на трудот 
и средствата на индивидуалните земјоделски про-
изводители во нови задруги, основни организации 
на кооперанти и други форми, согласно со Законот 
за здружениот труд и Законот за здружување на 
земјоделците. Со тоа ќе се создаваат услови за по-
успешно решавање на нивната економска и соци-
јална положба врз основите на Уставот. 

3. Во материјалното производство и инфра-
структурата ќе продолжи процесот на формирање 
на самоуправни интересни заедници, основни заед-
ници и единици во дејностите каде што за тоа 
постојат заеднички интереси. 

4. Ќе се интензивира активноста околу доне-
сувањето на преостанатите системски закони со 
што ќе се заокружат системски решенија." Во оваа 
насока ќе се забрза донесувањето на потсистем-
ските решенија и ќе се извршат соодветни про-
мени и усовршување на одделни инструменти за 
спроведување на системските решенија, како и 
на други мерки, со цел подоследно да се спроведу-
ваат донесените системски закони. 

5. Делегатскиот систем, како основа на само-
управувањето и на власта на работничката класа 
и на сите работни луѓе, претставува масовна база 
за самоуправно организирање на општеството и 
за демократско одлучување на работниците и ра-
ботните луѓе по сите битни прашања од економ-
скиот и општествено-политичкиот живот. Во со-
гласност со ова, во организациите на здружениот 
труд, општествено-политичките заедници и во дру-
гите самоуправни организации и заедници ќе се 
обезбеди подоследно одлучување на работните лу-
ѓе и граѓаните во управувањето со сите општес-
твени работи. 

Во месните заедници ќ е јакнат и ќе се разви-
ваат сите форми на активности и ќе се градат 
општествени односи, со кои ќе се обезбеди работ-
ните луѓе и граѓаните да влијаат, придонесуваат 
и да одлучуваат за остварување на своите заед-
нички интереси и за солидарно задоволување на 
заедничките потреби во општествените и станбено-
комуналните дејности, заштитата на природата, ра-
звојот на народната одбрана и општествената само-
заштита, како и во другите области на животот и 
работата. 

Ќе продолжи да се усовршува и развива сис-
темот на информирањето и системот на општестве-
но-економското и политичкото образование на ра-
ботните луѓе и граѓаните, како битен предуслов 
за успешно функционирање на делегатскиот сис-
тем и за самоуправно одлучување. 

6. Ќе се оствари натамошна демократизација 
на општествено-политичките односи со творечка 
примена на колективната работа и одговорност. 
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3. Основни задачи за усогласување и насочување 
на теновите на (општествената репродукција 

ЗЛ. Основни правци и задачи на репродукцијата 
во стопанството 

1. Остварувањето на натамошен стопански 
растеж во постабилни услови, ќе биде основен ус-
лов за натамошен и поусогласен општествено-еко-
номски развој на Републиката. 

Општествениот производ во вкупното стопан-
ство се оценува дека реално ќе се зголемува со 
средна годишна стапка на пораст од 5 до 5,5%, 
при што во општествениот сектор по стапка од 
5,5%. Брз овие основи обемот на производството и 
услугите во стопанството во 1985 година ќе биде 
на повисоко ниво за околу 28,0% во однос на 1980 
година. Во наредниот период, и при зголемување 
на бројот на вкупното население, се -очекува да се 
оствари натамошен пораст на општествениот про-
извод по жител за над (19%, односно средно годиш-
но по стапка од околу 3,6%. 

Порастот на општествениот производ ќе биде 
остварен врз основа на пораст на производството 
и услугите во сите дејности на стопанството, ната т 
мошни квалитетни поместувања во структурата на 
производството, како и врз основа на зголемување 
на продуктивноста на трудот. 

Развојот и во наредниот период ќе биде насо-
чен кон продолжување на процесот на индустријали-
зација на Републиката. Во тие рамки континуира-
ниот развој на индустријата ќе претставува основ-
на динамичка компонента на вкупниот стопански 
развој и основен двигател на промените во сто-
панската структура. Значајно влијание врз вкуп-
ниот развој ќе има и развојот на земјоделството, 
како и дејностите од терцијарниот сектор. Општес-
твениот производ во индустријата се очекува да се 
движи со просечен годишен пораст од 6 до 7%, а 
во земјоделството по стапка од околу 4%. 

Истовремено со пораст на производството и ус-
лугите во стопанството ќе се остваруваат и ната-
мошни позитивни промени во стопанската и про-
изводствената структура во одделните дејности. Ќе 
се оствари натамошно зголемување на учеството на 
индустријата во формирањето на општествениот 
производ во вкупното стопанство, како и зголему-
вање на учеството на терцијарниот сектор. Во 
структурата на индустриското производство значај -
но ќе се зголеми учеството на енергетиката а исто 
така ќе се зголеми учеството на производството од 
металопреработувачката и електроиндустријата и 
на основните метали. Позитивни поместувања ќе се 
остварат и во земјоделското производство во на-
сока на зголемување на сточарското производство 
и на интензивните култури во билното производ-
ство. 

Порастот на општествениот производ ќе се пот-
пира врз зголемување на продуктивноста на трудот 
по годишна стапка од близу 2%, зголемување на 
вработеноста во општествениот сектор по стапка од 
3%, од тоа, во општествениот сектор на стопанст-
вото по стапка од околу 3,5%, врз релативно по-
ниско учество на инвестиционите вложувања во 
вкупниот општествен производ и врз пошироко 
вклучување на стопанството во поделбата на тру-
дот во земјата и во странство. Околу третина од 
прирастот на вкупното производство и услугите ќе 
биде наменет за извоз. 

2. За усогласување на тековите на репродук-
цијата, за натамошно менување на стопанската 
структура и остварување на другите цели и зада-
чи ќе се создаваат услови за побрз развој на про-
изводството на: (1) енергијата; (2) суровините и ре-
про д укционите материјали; (3) дејностите кои при-
донесуваат за зголемување на производството на 
храна и биолошки суровини; (4) металопреработу-
вачката и електроиндустријата и другите дејности 
кои придонесуваат за повисок извоз на стоки и ус-
луги и кои врз вложениот труд и средства обез-
бедуваат повисок доход и вработеност; (5) туризмот, 

посебно оној што придонесува за повисок девизен 
прилив на средства; (6) дејностите од малото сто-
панство и (7) развојот на сообраќајот и водосто-
панството. 

ч Позабрзан развој ќе се остварува особено во 
производството и услугите чиј развој не е сврзан 
со увозот на суровини и репродукциони материја-
ли и не е високо зависен од потрошувачката на 
електрична енергија и течни горива, производство-
то со кое се придонесува за проширување на про-
изводствената структура со ново производство и 
активности кои придонесуваат за зголемен извоз и 
доход и нова техника и технологија, како и про-
изводството и услугите кои придонесуваат за поус-
пешно остварување на политиката на порамномерен 
регионален развој на Републиката, посебно за ост-
варување на политиката за побрз развој на сто-
пански недоволно развиените краишта и на под-
рачјата во граничниот појас и определените рид-
ско-планински реони. 

3. Тежиштето во производството.. и проширува-
њето на материјалната основа на трудот ќе биде 
ставено, пред се, врз остварувањето на следниот 
развој: 

(1) Со развој на производството и со други ак-
тивности е оценето дека во 1985 година, за потре-
бите во Републиката, треба да се обезбеди 7,150 
ГВч електрична енергија, 6,1 милиони тони јаглен, 
1,1 до 1,2 милиони тони нафтени деривати и око-
лу 1,0 милијарда Нм3 природен гас. 

За задоволување на потребите од електрична 
енергија, со заеднички напори ќе се довршат елек-
троизворите во изградба и ќе се отпочне со изград-
бата на нови со јачина од околу 600 МВт за пок-
ривање на потребите по 1985' година. 

Решенијата за обезбедување на потребните еле-
ктроизвори ќе се бараат преку валоризација на 
можностите во Републиката и преку остварување 
на заедничките програми за развој на електроиз-
вори на подрачјето на другите републики, посебно 
во САЈП Косово. При ова, треба да се забрза и 
градбата на мали хидроцентрали во Републиката. 
За рационално користење на топлинските потен-
цијали на термоцентралите ќе се има' предвид и 
топлотниот биланс на потребите на големите гра-
дови. 

Термоцентрали на мазут нема да се градат. 
Постојната термоцентрала на мазут ќе се ко-

ристи само во случаи кога потребите од електрич-
на енергија не можат да се намират од располож-
ливите хидроцентрали и термоцентрали на јаглен. 

За задоволување на потребите од јаглен во ин-
дустријата и за широка потрошувачка ќе се про-
должи со истражување на наоѓалиштата на јаглен 
со проширување на производството на јаглен и не-
гово облагородување. 

За обезбедување на потребните количества су-
рова нафта и природен гас, ќе се интензивираат 
подготовките за изградба на нафтовод и за изград-
ба на магистрална и дистрибутивна мрежа на при^ 
роден гас. 

Ќе продолжат и ќе се интензивираат и истра-
жувањата сврзани со менување на структурата на 
изворите на енергија, за воведување на нови видо-
ви енергија (нуклеарна, сончева, геотермална и 
друга) и со порационална потрошувачка на енер-
гијата. Секаде каде што е тоа технички, технолош-
ки и економски можно, ќе се изврши замена на 
енергетската потрошувачка на мазут со, јаглен и 
други видови на домашна енергија. 

За реализација на овие задачи во развојот на 
енергетиката, ќе се ангажираат сите носители на 
активноста во стопанството и во општествените деј-
ности и населението. 

Производството на електрична "енергија од еле-
ктроизворите во Републиката во 1986 година ќе 
достигне ниво од 4,6 милијарди КВч или близу 
двапати повеќе во однос на 1980 година, производ-
ството на јаглен ќе достигне ниво од 5,2 милиони 
тони, а со активирање на рафинеријата ќе се соз-
дадат услови за преработка на сурова нафта. 
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Дел на потребите од електрична енергија од 
околу 2,6 милијарди киловат часови, ќе се обез-
бедува од СР Србија и САД Косово според порано 
склучените договори, а дел од увозот. 

(2) Во рамките на производството на суровини и 
репродукциони материјали, тежиштето ќе биде да-
дено на развојот на производството кое, со корис-
тење на сопствените минерални ресурси, придо-
несува за покривање на потребите и замена на 
увозот на стоки условени од веќе изградените пре-
работувачки капацитети и кои придонесуваат за 
проширување на производството наменето за извоз. 

Ќе се зголеми производството на суров челик 
и лимови, заварени цевки и профили, феролегури 
рафинирано олово и цинк-метали, бакарен концен-
трат и ќе се прошири производството со благородни 
и ретки метали и метали за легирање (злато, среб-
ро, кадмиум, бизмут, ванадиум, кобалт и др.) како 
и со производство на никел во облик на фероникел. 

Истовремено, ќе се создаваат услови за ната-
мошно проширување на производството на руди и 
концентрати на олово, цинк и хром, на производст-
вото на олово-метал, за приспособување на произ-
водството на феролегури, за зголемување на про-
изводството на електрочелик, за приспособување на 
производството на челични лимови и другите 'пре-
работки кон повисоко покривање на потребите на 
металопреработувачката индустрија и замена на 
увозот. 

Производството на индустријата на неметали и 
градежен материјал ќе биде зголемено со облагоро-
дени руди на неметалните минерали, кварцитот, 
бентонитот, фелдспатот, туфовите и особено, со пре-
работките на безалкалното - стаклено влакно, стак-
лена волна, конец и платно, огноотпорни материја-
ли, со создавање услови за производство на сипо-
рекс, дурисол и битумен, а од градежните матери-
јали, со цемент, производство на гипс и преработ-
ките од гипс, мермери и гранит, како и со зголе-
мено производство на сепариран камен и песок. 

Во функција на тамошниот развој на произ-
водството на суровини и репродукциони материјали 
со несмален интензитет ќе се продолжи со истра-
жување и со подигање на степенот на истраже-
носта на рудните резерви и другите природни ре-
сурси во Републиката. 

За усогласување на репродукцијата во сто-
панството од значење ќе биде, врз сегашните мож-
ности и со активирање на инвестициите во градба, 
производството во одделните дејности во хемис-
ката индустрија, да се зголеми особено со поли-
акрилонитрилни и полиестерски влакна (до ниво 
од околу 53 илјади тони), производството на веш-
тачки ѓубрива, производството на средствата за 
заштита на растенијата и со основните суровини 
за производство на детергенти. Истовремено, ќе 
се обезбедуваат услови и за натамошно проширу-
вање на производството на хромни соли, натриум 
триполифосфат, монохлороцетна киселина, на 
разни синтези на смоли и со производство на ин-
термедиери и исходни суровински компоненти по-
требни за веќе изградените преработувачки капа-
цитети во хемиската индустрија во Републиката. 

Во другите дејности од индустриското произ-
водство ќе се создаваат услови за натамошно про-
ширување на производството, особено на фурнири 
и плочи, амбалажа од дрво, градежна столарија, 
сулфатна целулоза (од стебленки), печатена амба-
лажа од картон и хартија и графички производи и 
услуги, како и на активностите сврзани со иско-
ристување на отпадоците на суровините и полу-
фабрикатите, за нивно сортирање, примена и пре-
работка. 

(3) Производство на храна и биолошки суро-
вини ќе се остварува со пораст на сите видови зем-
јоделско производство и на прехранбени произво-
ди, особено на лебни "кита, шеќерна репка, мас-
лодајни семиња и со позабрзан развој на сточар-
ството, особено со зголемување на производството 
на месо и млеко. 

Земјоделското производство ќе се зголеми по 
обем и вид, што ќе обезбеди поголемо задоволува-
ње на редовните потреби на населението и биолош-
ки суровини за преработувачката индустрија, соз-
давање на потребни резерви и обезбедување на по-
големи количества на земјоделски производи за 
домашниот пазар и за извоз. 

При тоа: 
Оценето е дека производството на лебни жита 

(пченица и 'рж) треба да се стабилизира на околу 
370 илјади тони, и тоа да се оствари првенствено 
со зголемување на приносот по единица површина 
и со проширување на сеидбената површина преку 
опфаќање на напуштени обработливи површини; 
производството на пченка, заради побрз развој на 
сточарството, да се зголеми на околу 150 илјади 
тони и тоа да се постигне првенствено со замена на 
домашното со хибридно семе во индивидуалниот 
сектор и со примена на посовремена агротехника во 
двата сектори, производството на оризова арпа да 
се стабилизира на околу 48 илјади тони, на шеќер-
на репка на околу 250, а на сончоглед и маслодајна 
репка на околу 50 илјади тони, со што на повисо-
ко ниво ќе се задоволат потребите на преработу-
вачките капацитети. 

Производството на тутун се цени дека ќе се 
стабилизира на околу 36 илјади тони, што ќе биде 
услов за да се обезбедат поголеми количества за 
домашен пазар и за извоз, како и неопходни тех-
нолошки резерви на ферментиран тутун. 

Со оглед на значењето на афионот, памукот, су-
самот и хмељот, ќе се преземаат мерки за созда-
вање поповолни услови за развој и на овие кул-
тури. 

Производството на зеленчук се очекува да се 
зголеми на околу 750 илјади тони, при што, ориен-
тацијата во градинарство^ ќе биде кон зголемува-
ње на среднораното и доцното производство на от-
ворено, за масовна потрошувачка и за преработка, 
како и кон раното и доцното производство во заш-
титен простор, за да се обезбеди поредовно снабду-
вање на пазарот со свеж зеленчук. Покрај досега 
застапените култури (домати, пиперки, зелка и дру-
ги), позначајно место ќе мм се даде на боранијата, 
грашокот, гравот, компирот и на други рани кул-
тури, како и на индустриско-цвеќарското произ-
водство. 

Порастот на производството на зеленчук во 
заштитен простор ќе се остварува, пред се, со ин-
тензивирање на- производството на постојните и со 
градба на нови оранжерии кои ќе се загреваат со 
природни извори на поевтина топлотна или от-
падна енергија. 

Битен услов за развој на сточарството е значи-
телното зголемување на производството на крмни 
култури, кое ќе се постигне со зголемување на се-
идбените површини и со поголема застапеност на 
втори култури, со затревување на ерозивните ора-
ници, подигање на вештачки ливади и со мелио-
рирање на ливадите и пасиштата, со поцелосно ко-
ристење на споредните производи и отпадоците од 
земјоделството и индустријата за преработка на 
земјоделски производи и др. 

Производството на овошје се цени дека ќе се 
зголеми на околу 195 илјади тони, а на грозје на 
околу 380 илјади тони, и тоа со интензивирање на 
производството на постојните површини, преку по-
широка примена на современа техника и техноло-
гија и со подигање на нови насади со квалитетен 
посадочен материјал. 

Побрзиот развој на сточарството ќе се оства-
рува, пред се, со зголемување на сточниот фонд и 
со истовремено зголемување на производноста на 
добитокот. Врз развојот на сточарството во двата 
сектори ќе се достигне производство на месо од 
околу 60 илјади тони, на млеко — околу 175 ми-
лиони литри и на ја јца — околу 650 милиони пар-
чиња. 

Зависно од природните услови, во рамничар-
с к и ^ предели, особено во подрачјата кои се на-
воднуваат, предност ќе има говедарството и сви-
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њарството, а во ридско-планинските пасишно-сто-
чарски подрачја' овчарството и говедарството. 

Ќе се создаваат услови за позабрзан развој и 
на пчеларството во двата сектори. 

Развојот на рибарството во наредниот период 
ќе се остварува со поорганизирано порибување на 
вештачките рибници и акумулации; езерата и ре-
ките, со изградба на нови рибници и со посов-
ремено и рационално искористување на рибниот 
фонд и друго. 

Со развојот на производството во индустријата 
за преработка на земјоделски производи ќе се обез-
беди повисока покриеност на потребите на населе-
нието во месо, млеко, масло за јадење и шеќер. 
Производството на свежо месо се очекува да биде 
зголемено на околу 33 илјади тони; преработките од 
месо на 7 илјади тони; производството на пастери-
зирано млеко на 465 илјади хл; преработките од 
млеко на околу 24,0 илјади тони; а производството 
на шеќер и масло за јадење да се стабилизира и да 
се движи ка ј шеќерот на ниво на околу 30 илјади 
тони, а ка ј маслото за јадење околу 20 илјади 
тони. 

Ќе се создаваат услови за позабрзан пораст и 
на преработките на земјоделски производи во кон-
зервната индустрија. Ова, во основа ќе се оствару-
ва со ПОВИСОКО користење на расположливите сред-
ства за преработки на земјоделски производи и на-
тамошно проширување на материјалната основа, 
особено за производството на пастеризирано млеко 
и доработки од млеко и индустриска сточна храна. 

Развојот на земјоделството ќе се темели врз 
натамошното јакнење на општествениот сектор, врз 
создавањето поповолни услови за интензивно иско-
ристување на индивидуалните потенцијали и на 
необработените површини и др. 

Побрзиот развој на земјоделството во опште-
ствениот сектор ќе се остварува преку порационал-
но користење на постојните капацитети, ширење на 
обработливите површини и сточниот фонд, поголе-
ма примена на современата наука и техника, како 
и со натамошно унапредување на производствена-
та соработка со индивидуалните стопанства. 

Поцелосното искористување на индивидуалните 
производни потенцијали во, земјоделството и пооп-
штествување на производството ќе се остваруваат 
преку побрз натамошен развој на кооперативните 
односи со општествениот сектор, и со координирано 
здрз^жување на индивидуалните земјоделци во зем-
јоделски задруги, основни организации на коопе-
рантите и други форми врз уставните начела и За-
конот за здружување на земјоделците. Тоа ќе обез-
беди порационално користење на механизацијата, 
поголема продуктивност и остварување на поголем 
обем на стоковното производство. 

За развој на земјоделството во подрачјата на 
граничниот појас и во определените ридско-пла-
нински реони ќе се создаваат поповолни услови за 
зголемување на сточарското производство, посебно 
со развој на овчарството, пред се, со натамошно 
остварување на програмата за создавање резерви 
на месо во жив добиток и со развој на крмната 
база, за развој на овоштарството, пчеларството, 
билкарството и на одделни полјоделски култури 
(јачмен, овес, 'рж, компир и друго). 

Натамошната научно-истражувачка работа во 
земјоделството ќе овозможи поголема примена на 
нови поефикасни техничко технолошки решенија, 
со кои ќе се обезбеди поголема продуктивност и ра-
ционалност во користењето на трудот и средствата, 
зголемување и унапредување на земјоделското про-
изводство, особено на производството на лебни жи-
та, маслодајни култури, шеќерна репка, тутун, месо, 
млеко и друго. 

(4) Производството од комплексот на метало-
преработувачката индустрија и електроиндустрија-
та ќе се оствари со побрз пораст на производството 
и со проширување на материјалната основа во ме-
талопреработувачката дејност, машиноградбата, 
производството на сообраќајни средства, производ-
ството на електрични машини и апарати и на про-

изводството за вооружување и воена опрема. Раз-
војот на производството ќе се остварува со зго-
лемено производство пред се на челечни конструк-
ции, машини, алатки, рударска, градежна и друга 
процесна и поединечна опрема и делови, сообра-
ќајни средства, делови и опрема за железничкиот 
и патниот сообраќај, машини и опрема за агроин-
дустрискиот комплекс, трансформатори, асинхрони 
електромотори, индустриска и друга електроника и 
уреди, придружна опрема за електрични постројки 
и друго. 

На повисоко ниво на производство, ќе се соз-
даваат услови за натамошни квалитетни промени 
во производството и во другите гранки на инду-
стријата. 

Во хемиската индустрија, особено ќе се про-
шири производството на преработки од пластични 
маси и фармацевтски производи (фармацевтски су-
ровини, готови лекови, медицинска пластика, тврди 
плочи, фолии, експандирани плочи, стакло-пласти-
ка и друго) и производство на екстракти од расти-
телно потекло, на соли и киселини, диазо и ренд-
ген материјали, средства за премачкување и ле-
лила и преработки од хромни соли. 

Во комплексот на текстил, кожа и гума, при 
повисоко ниво на производство од околу 20%, ќе се 
остварува повисок интензитет на замена на асор-
тиманот на производите и забрзана замена и мо-
дернизација на средствата, со што ќе се обезбеди 
повисок технички технолошки ефект во производ-
ството и повисока доходност. 

(5) Натамошниот развој на туризмот, ќе се зас-
новува врз квалитетно поразвиени форми на ус-
лови за одмор и рекреација на домашните и стран-
ските гости, вклучувајќи ги тука и здравствените, 
спортско-рекреативните и излетничките потреби и 
активности и преку создавање на услови за рекон-
струкција и модернизација на некои од постојните 
угостителски објекти, како и со изградба на нови 
сместувачки капацитети во езерските, транзитните, 
планинските и бањските места, при што посебен 
приоритет ќе и се даде на изградбата на основни 
капацитети од средна категорија за домашниот и 
странските пазари. 

(6) Во малото стопанство, ќе се создаваат усло-
ви за развој на сите дејности за производство и за 
вршење на услуги. Развојот на тие дејности ќе се 
одвива како дислоциран и органски поврзан коопе-
ративен дел на поголемите производни организа-
ции, како самостојни производни единици што коо-
перираат со поголемите организации и како про-
изводствени и услужни организации кои задоволу-
ваат одредени потреби на населението и стопанст-
вото. Оваа ориентација, покрај другото, ќе се зас-
новува и врз побрз развој на личниот труд со 
средства во сопственост на граѓаните, врз основа-
ње на договорни организации на здружениот труд, 
особено во дефицитарните услужни дејности и врз 
ширење на капацитетите на соодветни услужни 
дејности во помалите места. 

(7) Развојот на сообраќајот ќе се остварува низ 
формирање на оптимална структура на сообраќај-
ниот систем врз усогласување на развојот на од-
делни сообраќајни гранки, и развој на интеграл-
ниот транспорт, раководејќи се притоа од компара-
тивните предности во задоволувањето на потреби-
те на стопанството и општеството, намалување на 
учеството на транспортните трошоци во вкупните 
трошоци на стопанството, порационално користење 
на енергијата и развојот на сообраќајот заради 
јакнење на безбедноста и одбранбената способност 
на земјата. 

Ќе се создаваат услови да се зголеми учество-
то на железницата во вкупниот транспорт и поз-
начајно да се зголемат поштенско-телеграфско-те-
лефонските услуги и услугите на воздушниот и 
градскиот сообраќај. 

Железничкиот сообраќај треба да се оспособи 
за превоз на околу 12,5 милиони тони стрка и 8,5 
милиони патници, при што и понатаму значајно 
место ќе има меѓународниот превоз и транзит, а 
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поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај да 
се оспособи за извршување на приближно 70% по-
висок обем на услуги: 

За таа цел ќе се остварува: 
— натамошна модернизација и изградба на 

железничките сообраќајници, при што, приоритет 
ќе се даде на вградувањето на сигнално-сигурнос-
ни и телекомуникациони уреди, капиталниот ре-
монт, на електрификацијата на линијата Скопје — 
Гевгелија и на опремувањето; 

— натамошно проширување и осовременување 
на мрежата во поштенско-телеграфско-телефон-
скиот сообраќај, со акцент врз проширување на 
капацитетите во телеграфско-телефонскиот сообра-
ќа ј за обезбедување на нови 100 илјади приклу-
чоци и за радио-релејно поврзување на одделните 
центри, како и 

— развој на воздушниот сообраќај. 
Развојот на патната мрежа ќе се остварува со 

подобро и поефикасно одржување на постојните 
сообраќајници, натамошна модернизација и из-
градба на магистрални и регионални патни правци 
и со продолжување на изградбата на Автопатот 
„Братство-Единство". 

Ќе се создаваат услови и за изградба, модер-
низација и реконструкција на локалните патишта. 

Ќе продолжат активностите околу истражувач-
ката работа на студијата за пловниот пат „Дунав 
— Морава — Вардар". 

(8) Натамошниот развој на водостопанството ќе 
се остварува со довршување на хидросистемите во 
градба, оспособување за употреба на изградените 
системи за наводнување и со создавање на услови 
за изградба на мали акумулации за наводнување, 
посебно во ридско-планинските реони, изградба на 
акумулации кои истовремено го решаваат праша-
њето на водоснабдувањето во населените места, а 
пред кра ј на овој петтогодишен период и на други 
зафати кои ќе обезбедат контршуитет во развојот 
на водостопанството. 

Заштитата од ерозии и поплави ќе се оства-
рува со пошироко уредување на пороите, регули-
рање на речните корита и други активности. 

4. За усогласување на репродукцијата во сто-
панството, ќ е се создаваат услови за позабрзан раз-
вој и на другите дејности на стопанството. 

(1) Во шумарството тежиштето ќе биде врз на-
тамошното отворање на шумите со изградба на 
шумски патишта и опремување, врз натамошното 
подигање на плантажи од брзорасни, иглолисни и 
широко лиени видови и на забрзана регенерација и 
реконструкција на постојниот шумски фонд. Врз 
таа основа ќе се зголеми производството и ќе се 
обезбеди порационално искористување на дрвната 
маса. 

Ќе се остварува и позабрзано пошумување на 
голините и на еродираните површини. 

(2) Во трговијата тежиштето ќе биде врз про-
ширувањето и унапредувањето на мрежата за про-
мет со земјоделско-прехранбени производи, на ка-
пацитетите за сместување на пазарните и стратеш-
ките резерви и на мрежата за пласман на земјо-
делски и индустриски производи во другите репуб-
лики и автономни покраини. 

(3) Во градежништвото тежиштето ќе биде врз 
натамошното опремување и приспособување на гра-
дежната оператива за покомплексно изведување на 
градежните работи во земјата, а особено во стран-
ство. 

(4) Развојот на јавниот патен сообраќај ќе се 
остварува кон натамошна позабрзана модернизаци-
ја, типизација и специјализација на возниот парк 
и во насока на обезбедување на придружни објекти 
неопходни за поуспешно функционирање и за по-
комплексно извршување на транспортните услуги 
на стопанството и на населението. 

(5) Во комуналното стопанство, тежиштето на 
развојот ќе биде врз неговото натамошно ширење 
и материјално опремување за пружање на поголем 
обем на комунални услуги. 

3.2. Основна задачи и насоки во репродукцијата на 
општествените дејности 

1. Со натамошниот стабилен и усогласен развој 
на општествените дејности ќе се обезбедат услови 
за задоволување на повисок обем на заеднички и 
одделни потреби на општеството и на работните лу-
ѓе и граѓаните особено со: 

— образование на потребните кадри и подига-
ње на образованоста,на населението воопшто; 

— развој и унапредување на науката; 
— стимулирање и афирмација на творештвото 

во сите подрачја на културата, развивање и ши-
рење на културните самод еј кости; 

— омасовување на а к т и в н о с т и т е ^ физичката и 
техничката култура; 

— давање целосна и со повисок стандард -
здравствена заштита на вкупното население; 

— поголем опфат на деца со разновидни обли-
ци на општествена заштита и 

— поцелосен опфат и укажување на поком-
плексна заштита на лицата што се нашле во по-
ложба на социјална потреба. 

Со развојот на општествените дејности ќе се 
обезбедат услови и за уедначено задоволување на 
з-аедничките и одделните потреби на општеството 
и на работните луѓе и граѓаните во сите подрачја 
на живеење и работа во Републиката, почнувајќи 
од месните заедници до големите урбани целини. 

Задоволувањето на заедничките и одделни пот-
реби на општеството и на работните луѓе и граѓа-
ните ќе се остварува со натамошно подобрување на 
квалитетот на услугите, поголема ефикасност и ра-
ционалност во работата на општествените дејности 
во согласност со потребите на здружениот труд. Со 
развојот на слободната размена на трудот што ра-
ботниците во организациите на здружениот труд во 
областа на општествените дејности ја остваруваат 
непосредно со работните луѓе чии потреби и инте-
реси ги задоволуваат или преку нивните органи-
зации на здружениот труд и самоуправните инте-
ресни заедници, односно во рамките на самоуправ-
ните интересни заедници, ќе се остварува нивно 
пооптимално меѓусебно поврзување и ќе се обез-
беди порационална изградба на капацитетите и 
мрежата во општествените дејности. 

2. Развојот на општествените дејности ќе биде 
насочен особено кон остварување на следниве ос-
новни задачи: 

(1) Во предучилишното воспитание и образо-
вание ќе се создадат услови за задоволување на 
потребите на нови 25 илјади деца до 6 — годишна 
возраст. Со ова, кон 1985 година, ќе бидат задо-
волувани потребите на околу 65 илјади деца или 
на околу 25% од генерацијата на децата до 6 — 
годишна возраст. 

(2) Со развојот на дејностите од основното вос-
питание и образование ќе се обезбедат услови за 
целосен опфат на децата од основно — училишна 
возраст и за решавање на неписменоста и доофор-
мување на основното образование на лицата кои 
тоа го немаат. 

Ќ е се создаваат услови за школување на 286 
илјади деца во образовните организации од основ-
ното образование. При тоа ќе се обезбеди позабрзан 
развој на предучилишното воспитание, ќе се про-
шират формите на специјалното основно образова-
ние, а со тоа ќе се зголеми опфатот на децата со 
психофизички недостатоци и континуирано ќе се 
продолжи со реализирање на долгорочните акцио-
ни програми за описменување и дооформување на 
основното образование на возрасните, особено ка ј 
работоспособното население. Посебно внимание ќе 
се посветува и на образованието на децата на на-
ши работници и граѓани на привремена работа и 
престој во странство. 

За остварување на договорените задачи во ос-
новното образование ќе се остварува инвестициона 
програма за изградба на училиштен простор, со што 
ќе се создадат услови за укинување на третата 
смена и меѓусмените во основното образование. 
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(3) Во насоченото образование, тежиштето ќе 
биде врз ' создавањето услови во средното насоче-
но образование во 1985 година да се школуваат 95 
илјади ученици и со тоа да се опфати 60% од ге-
нерацијата на" младинци од 15 до 18 годишна воз-
раст. Со зголемување на бројот на учениците и 
зголемување на ефикасноста ќе се овозможи во пе-
риодот од 1981 до 1985 година со средно образова-
ние да се здобијат 98 илјади лица, и ќе се созда-
ваат услови за перманентно образование на врабо-
тените од работа и низ работа за околу 3.000 лица. 

Тежиштето на развојот на средното насочено 
образование ќе биде врз забрзаното преструктуира-
ње на насоченото образование во согласност со 
потребите од кадри на здружениот труд во це-
лина, а особено во непосредното материјално про-
изводство. 

Високото образование ќе се остварува во усло-
ви на одржување на достигнатиот број на студенти 
Во периодот до 1985 година со в и т е и високо об-
разование ќе се здобијат околу 30 илјади лица. 
Тежиштето на натамошниот развој на овој степен 
на образование ќе биде врз зголемувањето на ефи-
касноста, реализацијата на програмата за развој на 
високото образование, како и врз остварувањето на 
културно-забавна и спортска активност на учени-
ците и студентите. 

Ќе продолжат напорите и за подобрување нг? 
ученичкиот и студентскиот стандард, при што бро-
јот на корисниците на кредити ќе се зголеми на 
4.500 во 1985 година. Наедно, бројот на учениците 
опфатени во ученичките домови ќе се зголеми од 
3.200 во 1980 година на 4.200 ученици во 1985 го-
дина. 

Ќе продолжи политиката на откривање и сти-
пендирање на талентираните младинци и поинтен-
зивно издвојување на средства за партиципација во 
цената на учебниците и наставните помагала во на-
соченото образование, со што ќе се создаваат усло-
ви за поквалитетно усвојување на наставните со-
држини и зголемување на ефикасноста на учењето 
и студирањето. 

За остварување на овие заеднички задачи и до-
говорени димензии за развој на насоченото обра-
зование, ќе се изгради и опреми нов училишен 
простор и ќе се градат и опремуваат објекти од 
ученичкиот и студентскиот стандард. 

(4) Здравствената дејност ќе биде оспособена за 
пружање здравствена заштита на вкупното насе-
ление, за извршување на активностите сврзани со 
намалувањето на смртноста на доенчињата и ма-
лите деца и за подобрување на санитарно-хигиен-
ската и епидемиолошката состојба во Републиката. 

Здравството ќе биде оспособено да дејствува и 
да укажува еднаков стандард на здравствена заш-
тита на сите подрачја во Републиката. За таа цел 
ќе се реализира концепцијата за регионална орга-
низација и функционална поврзаност на здравстве-
ните организации во Републиката, ќе се разработат 
стандардите и нормативите за здравствените услуги 
и категоризацијата на здравствените работни ор-
ганизации, според потребите и интересите^ на здру-
жениот труд и на општеството во целина и ќе се 
обезбедат услови за довршување изградба и опре-
мување на КЛИНИЧКИ И друг современ простор за 
здравствена заштита од општ интерес за Републи-
ката. 

Здравствената заштита на населението ќе се 
остварува со натамошно зголемување и ^ р а м н о -
мерно разместување на здравствените работници, 
особено на лекарите од општа пракса, како и со 
образование на здравствените работници за успеш-
ни интервенции против заболувањата кои се јаву-
ваат со техничкиот прогрес, високиот степен на 
механизираност, како и заболувањата кои се јаву-
ваат со продолжувањето на животниот век. 

Во 1985 година се предвидува да се достигне 
ниво од 6,2 болнички постели на 1.000 жители и 
еден лекар на 590 жители. 

(5) Ќе се обезбеди натамошно унапредување и 
развој на организациите за згрижување, воспиту-

вање и образование на децата и ќе се овозможи 
поинтензивен развоЈ на сите облици на општестве-
ната заштита на децата за задоволување на нарас-
натите. потреби условени со зголемување на вра-
ботеноста на жената. 

Покрај сместувањето на децата до 6-годишна 
возраст во објектите за дневен престој, ќе се зго-
леми опремениот простор за забавишта, опреме-
ниот простор за продолжен дневен престој, ќе се 
обезбедат општествена исхрана на децата, одмор и 
рекреација, како и други форми за општествена 
заштита на децата. 

(6) За поцелосен опфат и пружање на поком-
плексна заштита на лицата кои се нашле во по-
ложба на социјална потреба, ќе се обезбеди поза-
брзан развој, особено на дејностите кои придоне-
суваат за превентивна заштита и спречување на 
причините за настанување на социјални проблеми, 
преку поинтензивен развој на социјалната работа 
во организациите на здружениот труд, со подобру-
вање на кадровската структура во организациите 
на здружениот труд за социјална заштита, а осо-
бено во центрите за социјална работа, како и со 
обезбедување средства за учество во финансира-
њето на заедничките програми за проширување на 
материјалната основа во организациите на здру-
жениот труд од социјалната дејност. 

(7) Ќе се продолжат започнатите процеси на 
окрупнување на научните организации. При шире-
њето на мрежата на научните организации ќе се 
води сметка нивната организациона и програмска 
поставеност да биде што повеќе приспособен кон 
потребите на научниот развој и здружениот труд, 
ќе се обезбедуваат услови за поинтензивен развој 
на научно-истражувачките и развојните центри во 
организациите на здружениот труд од областа на 
материјалното производство и ќе се продолжи про-
цесот на формирање и јакнење на развојните еди-
ници со цел тие да станат основни клетки за раз-
вој и примена на апликативните истражувања. 

Истовремено ќе се остварува повисока рациона-
лизација во набавката и користењето на постој-
ната научно-истражувачка опрема, и ќе се обезбе-
ди натамошно усовршување на научните кадри, 
при што посебно ќе се обрне внимание на нивното 
профилирање и приспособување кон потребите што 
произлегуваат од задачите на науката во идниот 
развој на Републиката. 

Ќе продолжат активностите за создавање на 
поразвиен систем на научни информации и ќе се 
остварува меѓурепубличко-покраинска и меѓународ-
на научна и техничка соработка. 

' (8) За развој на културата, ќе се создаваат ус-
лови за стимулирање и афирмација на творештвото 
во сите подрачја на културата, за развивање и ши-
рење на културните самодејности во организациите 
од сите области на здружениот труд и во месните 
заедници. 

Во натамошниот развој на организациите на. 
здружениот труд од областа на културата ќе се 
обезбеди остварување на повисок обем на заштита 
и проучување на културно наследство, археолошки 
истражувања, издавачка дејност и филмско произ-
водство, унапредување и развој на архивската, биб-
лиотекарската, музејската и сценската уметничка 
дејност и други дејности во областа на културата 
и остварувањето на зголемена меѓурепубличко-по-
краинска културна соработка и поинтензивна кул-
турна соработка со странство. 

Со развојот и проширувањето на организациите 
од културните дејности ќе се обезбедува нерамно-
мерен и стабилен културен развој и ќе се созда-
ваат услови за натамошен рамноправен развој на 
културата на народите и народностите и етничките 
групи кои живеат во ,СР Македонија. 

(9) Во информативната област и натаму ќе се 
создаваат услови за побрз развој на информативно-
пропагандната дејност, посебно на средствата за 
јавно информирање. 

Ова ќе се остварува со натамошно изградува-
ње на системот за јавно информирање и со подо-
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брување на условите за нивно поефикасно дејству-
вање. Притоа, ќе продолжат активностите и за на-
тамошен развој и подобрување на условите за ра-
бота на локалните средства за информирање, ло-
калните радио-станици, локалниот и фабричкиот 
печат и на другите слични средства за јавно ин-
формирање. 

(10) Омасовувањето на активностите на физич-
ката култура ќе се остварува со поголема примена 
на спортот ка ј вработените заради нивно рекреи-
рање, обновување на работните способности и за 
нивен активен одмор, со физичкото воспитување на 
децата и учениците, особено ка ј студентите, со ор-
ганизирање на рекреативно-спортски натпревари 
на работничката младина во населбите и населе-
ните места и на работните луѓе во организациите 
на здружениот труд, со активностите за негување 
на врвниот спорт и со учество и организирање на 
меѓурепубличко-покраински и меѓународни спорт-
ски манифестации и натпревари. 

Заради ова ќе се продолжи и со изградба и 
опремување на објектите и терените за физичка 
култура. 

(11) Во областа на техничката култура преку 
организиран систем на натпревари, олимпијади и 
други форми на активности ќе се создаваат мож-
ности голем број млади луѓе творечки да се одне-
суваат кон техниката и производството. Тоа ќе се 
остварува со јакнење на техничкото творештво во 
организациите на здружениот труд и со создавање 
услови за развој на творештвото на работните лу-
ѓе во областа на пронаоѓаштвото, техничкото уна-
предување, инвентивната работа и во другите об-
лици на творештвото, како и во примената и заш-
титата на резултатите од таа работа. 

Ќе се продолжи и со проширување на мате-
ријалната основа на техничката култура. 

3.3. Основни правци и задачи во подигањето на 
техничко-технолошкото ниво, ефикасноста во сто-

панисувањето и зголемување на доходот во 
стопанството 

1. Подигањето на техничко-технолошкото ниво, 
ефикасноста во стопанисувањето и зголемувањето 
на доходот во стопанството ќе претставуваат в а ж -
на компонента за стабилен и ефикасен развој и за 
јакнење на материјалната и техничко-технолошка-
та основа на здружениот труд. Тоа ќе има значење 
и за поефикасно остварување на заедничките и оп-
штите-општествени потреби и за материјалната и 
социјалната сигурност на работните луѓе и граѓа-
ните. 

Повисоко техничко-технолошко ниво на сто-
панство ќе се постигне со забрзано унапредување 
на сопствената технологија и натамошно користе-
ње на посовремени техничко-технолошки решенија 
во светските достигања. Јакнењето на сопствената 
технологија и технолошкото творештво ќе се оства-
рува преку натамошен развој на современите фор-
ми на економско-техничката соработка, врз основа 
на долгорочна производствена кооперација, специ-
јализација, деловно-техничка соработка и оспосо-
бување на кадри и преку други форми на сора-
ботка. 

Со координирана општествена активност, врз 
самоуправна основа ќе се регулираат условите за 
купување и користење на странска техника и тех-
нологија. Трансферот на технологијата ќе се оства-
рува со значителна рационализација на увозот на 
технологија, со брзо прифаќање и поинтензивна 
заедничка експлоатација на современите технолош-
ки решенија и со натамошно усовршување и прис-
пособување на трансферот на технологијата кон до-
машните ресурси и потреби. 

2. Подигање на ефикасноста во стопанисување-
то и зголемувањето на доходот во организациите на 
здружениот труд од материјалното производство ќе 
се постигне со натамошно јакнење на квалитатив-
н а ^ фактори на стопанисувањето, пред се, со зго-
лемување на поединечната и општествената продук-

тивност на трудот, повисоко економисување со тру-
дот и средствата, подобрување на квалитетот и ме-
нување на асортиманот на производите и со пови-
сока рационалност во користењето на расположли-
вите производни и други работни потенцијали. 

Околу две петини од апсолутниот прираст на 
општествениот производ ќе се потпираат врз зго-
лемената продуктивност на трудот. Тоа ќе се оства-
рува со натамошно унапредување на организација-
та на работата, поголема примена на научните и 
техничките достигања и повисока опременост на 
трудот, развивање на иницијативи во работата, 
остварување на повисок степен на користење на 
работното време и поодговорен однос во исполну-
вањето на работните обврски, како и со образова-
ние и стручно усовршување на кадрите. 

Економската мотивираност за повисоко еконо-
мисување со трудот и средствата и рационалност 
во работењето, ќе претставува значаен фактор за 
остварување на повисок доход и подигање на ефи-
касноста во работењето. Тоа ќе се потпира врз по-
високо користење на материјалните средства во 
функција, како и со заштеди на суровини, мате-
ријали и енергија, особено на оние од увоз. 

Ова ќе се остварува и со забрзано вртење на 
обртните средства. 

Врз основа на резултатите на трудот на работ-
ниците во основните организации на здружениот 
труд во материјалното производство ќе се зголеми 
доходот по работник со годишен пораст од 2,0% до 
2,5% и ќе се обезбеди побрз пораст на доходот од 
порастот на просечно користените основни и обрт-? 
ни средства. 

Повисока ефикасност и подигање на доходнос-
та ќе се остваруваат и со порационално и поефи-
касно користење на расположливата акумулација 
во проширувањето на материјалната основа на 
трудот. 

Тоа ќе се остварува со зголемување на учество-
то на инвестиционите вложувања за ширење на 
производството и услугите кои на вложени сред-
ства обезбедуваат повисок доход, со скратување 
на активизациониот период на градба и активира-
ње на инвестицијата и примена на такви економ-
ско-технички решенија кои инвестицијата ќе ја 
прават порационална и со повисок економски и 
технички ефект. 

За ова позитивно ќе придонесат и ефектите од 
активирањето на инвестиционите вложувања оства-
рени во претходните години. Во индустријата, 'врз 
оваа основа, ќе се темели близу третина од фи-
зичкиот пораст на производството во периодот до 
1985 година. 
3.4. Основни правци и задачи за вработување на 

работоспособното население 

Вкупниот број на населението во периодот од 
1981 до 1985 година ќе се движи со натамошен по-
раст од околу 26 илјади лица годишно или со стап-
ка на пораст од 1,3% и во 1985 година ќе достигне 
ниво од околу 2.020.000 жители. Очекуваниот по-
раст на населението ќе биде остваруван со смиру-
вање на стапката на наталитетот и намалување на 
стапката на смртноста на доенчињата и на малите 
деца. 

Прирастот на работоспособното население и при 
смирување на интензитетот на растежот, и натаму 
ќе биде релативно висок и ќе изнесува околу 20,7 
илјади годишно. Ќе се зголеми и бројот на лицата 
кои ќе стекнат право на пензија по основ на ста-
рост. Училишните генерации, земено во целина, ќе 
се движат со минимален пораст. 

Активирањето на работоспособното население и 
во овој период ќе претставува една од основните 
задачи и ќе има широко значење за усогласен оп-
штествено-економски развој на Републиката. 

За таа цел и натаму ќе се создаваат можности 
и услови за активирање на работоспособното насе-
ление. Од заеднички интерес ќе биде да се обезбе-
дат услови за вработување на очекуваниот при-
раст на работоспособното население, за намалување 
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на бројот на лицата кои бараат вработување, по-
себно на лицата со завршен одреден степен на об-
разование и за прифаќање на работниците што се 
враќаат од привремена работа во странство. 

Ова ќе се остварува, пред се, преку проширу-
вање на работните места во општествениот сектор 
на стопанството, со создавање на услови за поце-
лосно користење на земјишните потенцијали на ин-
дивидуалното земјоделско стопанство и преку про-
ширување на терцијарниот сектор врз основа на 
личен труд, особено преку побрз развој на малото 
стопанство. 

Со проширување на работните места и замена 
на природниот одлив на вработените во општестве-
ниот сектор и со развој на терцијарните дејности 
врз основа на личен труд ќе се создадат услови за 
вработување на 107 илјади лица. Тоа претпоставу-
ва вработеноста во општествениот сектор во перио-
дот до 1985 година да се остварува со просечна 
годишна стапка од 3,0% и да достигне просечно 
ниво од околу 486 илјади лица. 

Проширувањето на работните места во опште-
ствениот сектор ќе се обезбеди во најголем дел 
преку вработување во стопанството, а особено во 
индустријата и во терцијарниот сектор. 

Степенот на вработеноста ќе достигне околу 240 
работници на 1.000 жители, што одговара на сте-
пенот на вработеноста во Југославија од 1978 го-
дина. При тоа од особено значење ќе биде да се 
обезбедат услови за поуедначена вработеност на 
работоспособното население во сите подрачја на 
Републиката. Тоа ќе биде услов да се намалат и 
надворешните миграции, а со тоа да се намали и 
бројот на привремено вработените во странство. 

3.5. Основни правци и рамки на социјалниот 
развој 

Активен и интегрален дел на вкупниот опште-
ствено-економски развој ќе биде и обезбедувањето 
на стабилни услови за живот и работа и матери-
јална и социјална сигурност на работните луѓе и 
граѓаните. Со општествено-економскиот развој ќе 
се создаваат услови за стабилен и реален пораст 
на животниот стандард како една од битните прет-
поставки за остварување на квалитетни елементи 
во стопанисувањето. 

Средствата за развој на животниот стандард ќе 
се формираат со реален годишен пораст од 3,5%, 
односно со околу 2% по жител. 

Врз овие основи ќе се остваруваат натамошни 
структурни промени во личната потрошувачка, осо-
бено во зголемувањето на учеството на потрошу-
вачката на индустриски непрехранбени производи, 
како и на потрошувачката на прехранбени произ-
води од биолошки поквалитетен состав. 

Ќе се остварува и натамошен развој во про-
ширувањето на материјалната основа на дејностите 
од значење за развојот на општествениот стандард 
особено со натамошно подобрување на стандардот 
на становањето. 

(1) Средствата за личната потрошувачка ќе се 
остваруваат со реален годишен пораст од околу 
3,8%. Во формирањето на средствата за лична пот-
рошувачка ќе се зголеми учеството ца примањата 
на населението по основ на личните доходи од ра-
ботен однос во општествениот сектор и по основ 
на социјалните примања. 

Личните доходи по вработен во општествениот 
сектор ќе се зголемуваат со реален годишен пораст 
од близу 2%. 

Права по основ на пензиско и инвалидско оси-
гурување ќе остваруваат околу 116 илјади лица. 
За заштита на животниот стандард и подобрување 
на материјалната положба на корисниците на пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување ќе 
продолжи политиката на усогласување на пензис-
ките примања според важечките прописи, како и 
политиката на хуманизација на животните услови 
на корисниците на пензии, преку решавањето на 
нивните станбени потреби и изградбата на објекти 

за згрижување, одмор и рекреација. Истовремено, 
ќе се продолжи со преземање мерки и активности 
заради унапредување на превентивата од инвалид-
ност и создавање услови за медицинска и профе-
сионална рехабилитација и продуктивно вработува-
ње на инвалидизираните лица со преостанатата ра-
ботна способност, при што ќе се воспоставува трај -
на соработка со организациите на здружениот труд, 
заинтересираните самоуправни интересни заедници 
и другите носители на развојот во оваа област. 

Ќе се зголеми бројот на корисниците на права-
та по основ на старосно осигурување на земјо-
делците и ќе се создаваат услови за зачувување на 
стандардот на корисниците на овие права. 

Ќе се остваруваат активности сврзани и со 
унапредувањето и проширувањето на формите за-
заштита на учесниците во НОВ и воените инвали-
ди, со членовите на нивните семејства и цивилни-
те инвалиди од војната, усогласувањето на систе-
мот на основните и дополнителните права, како и 
на другите потреби кои претставуваат трајна обврс-
ка за обезбедување на нивната економска и соци-
јална сигурност. 

И натаму ќе се обезбедува додаток на деца, 
како облик на општествената заштита на децата 
што ќе претставува дополнително примање во се-
мејствата со ПОНИСКИ ЛИЧНИ ДОХОДИ. 

Со предвидениот стопански развој во индиви-
дуалниот сектор на земјоделството и во другите 
дејности на стопанството ќе се создаваат услови за 
натамошен реален пораст и на паричните примања 
на населението од активностите во индивидуалниот 
сектор за околу 2% средно годишно. 

На лицата кои бараат вработување и натаму 
ќе им се обезбедува право на паричен надоместок, 
здравствена заштита, пензиско и инвалидско оси-
гурување и додаток на деца согласно со важеч-
ките прописи при што ќе се зачува реалната вред-
ност на паричниот надоместок. На невработените 
лица кои ќе се упатуваат на стручно оспособување 
или преквалификација за производни занимања ќе 
им се обезбедува парична помош. 

(2) Ќе се обезбеди здравствена заштита на вку-
пното население што.одговара на правата по основ 
на работничко осигурување. Тоа ќе се обезбедува 
со проширување на правото за здравствена заш-
тита на делумно осигурените лица и со осигурува-

- ње на неосигурените лица по ниеден основ во досе-
гашниот период. 

Ќе се продолжи со активностите за намалува-
ње на смртноста на доенчињата и малите деца, 
која се уште е актуелна, особено во одделни реги-
они во Републиката. Таа ќе се разрешува со по-
себни активности за подобрување на здравстве-
ната заштита на доенчињата и малите деца, бреме-
ните жени и доилките и со подобрување на дру-
гите услови. Врз таа основа-4 се очекува смртноста 
на доенчињата и малите деца во 1985 година да 
се намали на околу 30 промили. 

Ќе се продолжи и со активностите за подобру-
вање на хигиенскиот стандард, особено во помали-
те населби и населените места; решавање на водо-
снабдувањето и отстранување - на отпадните води 
и материи, што ќе овозможи натамошно намалу-
вање на морбидитетот од цревните заразни заболу-
вања и ерадикација на дифтеријата, детската па-
рализа, тетанусот и значително намалување на 
морбидитетот од големата кашлица. Истовремено 

^ќе продолжи активноста на следењето на санитар-
ната состојба на површинските и подземните води 
и водотеци во Републиката, како и аеро-загадува-
њето во населбите каде што постои опасност од ин-
дустриско загадување на атмосферата. 

(3) Тргнувајќи од значењето на станот како 
битен фактор на животниот стандард и од негово-
то влијание врз продуктивноста на трудот и сто-
панската активност воопшто, изградбата на стано-
ви и подобрувањето на условите на станувањето ќе 
претставува и понатаму задача од посебно значење. 
Ќе се создаваат услови и во периодот од 1981 до 
1985 година да се изградат околу 5о илјади стано-
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ви. Со овој обем на изградба на станови просеч-
ната станбена површина на еден жител во 1985 
година ќе достигне ниво од околу 13 м2 со што ќе 
се подобри стандардот на становањето. При тоа, 
и натаму ќе се продолжи со решавањето на стан-
бените потреби на учесниците во Народноослобо-
дителната војна и на друга потреби врз солидар-
на основа. 

Ќе се продолжи со решавање и на прашањата 
сврзани со развојот на капацитетите за обезбеду-
вање на доволни количества хигиенска вода за 
пиење, на објекти за одвод на отпадните води и 
нивно пречистување, развојот на канализационата 
мрежа и проширување на другите комунални фон-
дови од значење за животот и работата на насе-
лението и за заштитата на човековата околина, 
езерата и реките. 

3.6. Основни насоки на политиката на проширува-
њето на материјалната основа на трудот 

Усогласување на тековите на репродукцијата 
и натамошно проширување на материјалната осно-
ва за општествен живот и работа воопшто ќе се 
остваруваат со натамошно проширување на мате-
ријалната основа во стопанството и во општестве-
ните дејности и со изградба на станови. 

Инвестициите во основни фондови во овој пери-
од ќе се остваруваат со реален годишен пораст до 
1,00/о во споредба со остварените во претходните 
пет години, односно со значително побавна дина-
мика од растежот на општествениот производ. Ин-
вестиционите вложувања во стопанството ќе се дви-
жат во висина на приближно 25% од вкупниот 
општествен производ спрема 33% во претходните 
пет години. Во општествените дејности инвести-
ционите вложувања ќе се движат до висина на ос-
твареното учество во вкупните инвестиции во прет-
ходните пет години, при што ќе се води селек-
тивна политика на инвестициони вложувања по 
дејности. 

Инвестиционите вложувања во општествениот 
сектор на стопанството ќе се остваруваат, пред се, 
со довршување на инвестициите започнати порано; 
со вложување во модернизација и оптимализација 
на средствата во функција на стопанството и со 
проширување на материјалната основа во дого-
ворените приоритетни дејности што се од поши-
роко значење за забрзана трансформација на про-
изводствената структура и усогласување на теко-
вите на репродукцијата во стопанството, а особено 
со инвестициони зафати кои придонесуваат за ре-
лативно повисоки ефекти на доходот, попродук-
тивно вработување, за повисок извоз или замена 
на увозот и кои не се високо зависни од потро-
шувачката на електрична енергија и течни горива 
и од увозни суровини. 

Инвестиционите вложувања за развој на при-
марното производство во црната и обоената мета-
лургија, базната хемија и за развој на енергети-
ката и сообраќајот, ќе се остваруваат..со релативно 
повисоко користење на кредити од странство. 

Во индивидуалниот сектор на стопанството, ин-
вестиционите вложувања ќе се остваруваат, пред 
се, во развојот на земјоделството, особено за пови-
соко опремување на стопанството и зголемување 
на сточниот фонд, за развој на малото стопанство 
и за развој на туризмот. 

Инвестиционите вложувања во општествените 
дејности ќе се остваруваат, пред се, за проширува-
ње на материјалната основа на здружениот труд 
во дејностите од образованието, здравството и во 
општествената заштита на децата. 

Покрај изградбата на станови ќе се продолжи 
со решавањето и на прашањата сврзани со разво-
јот на капацитетите од областа на комуналното 
стопанство. 

Носителите на инвестиционата активност при 
донесувањето одлуки за градба ќе водат сметка: 
за можностите на обезбедување на потребните сре-
дства, в к л з ^ ^ 1 ^ 2 ^ м bid тие што ќе настанат од 

промени на цените во периодот на градбата; за 
можностите за обезбедување на енергија и суро-
вини и репродукциони материјали; за рационалнос-
та и ефикасноста на вложувањата и за можнос-
тите за обезбедување на девизни средства за от-
плата на кредитите од странство. 

При ова инвеститорите, банките и другите 
учесници во изградбата ќе ја зајакнат и одговор-
носта за навремено и рационално извршување на 
договорените задачи. 

4. Основни задачи а насоки на развојот на 
економските односи со странство 

1. Тргнувајќи од долгорочните интереси и мож-
ности за развој на 'Социјалистичка Република Ма-
кедонија, состојбата на платниот биланс на земја-
та и платнобилансната позиција на Републиката, 
развојот и унапредувањето на економските односи 
со странство претставува суштествена компонента 
за натамошен континуиран и стабилен растеж, за 
забрзување на 'технолошкиот напредок и за поаде-
кватно вклучување на стопанството во меѓународ-
ната поделба на трудот. 

Тежиштето во развојот на економските одно-
си со странство ќе биде врз зголемувањето на из-
возната ориентација4" на стопанството и неговото 
повисоко вклучување во меѓународната поделба на 
трудот; врз намалувањето на увозната зависност 
на стопанството, со остварување економски оправ-
дана замена на увозот со домашни извори, пора-
ционален и поселективен увоз и поголемо штеде-
ње на увозните репроматеријали; врз развивањето 
на производствената и техничко-технолошката со-
работка, индустриската кооперација и други видо-
ви соработка со цел за поголемо вклучување на, 
стопанството во современиот техничко-технолошки 
прогрес во светот. 

Основни задачи во развојот на економските 
односи со странство се: 

— зголемување на извозот на стоки и услуги, 
особено на стоките кои се засновани врз поголемо 
учество на домашни ресурси, знаење и технологија, 
и тоа ќе биде основен фактор за остварување на 
предвидениот пораст на производството и на услу-
гите и за решавање на многу други прашања во 
општествено-економскиот развој, како и за зголе-
мување на степенот на покриеноста на увозот на 
стоки и услуги со извоз на стоки и услуги; 

— одржувањето на увозот на стоки во рамки-
те на можностите на платно-билансната позиција 
на Републиката, при што ќе се засилат напорите 
за максимална можна замена на увозот со домаш-
ни извори, порационален и селективен увоз и по-
големо штедење на увозните репроматеријали; 

— одржување на задолжувањето во странство 
во рамките на можностите на платно-билансната 
позиција на Републиката и можностите на органи-
зациите на здружениот труд за отплата на креди-
тите со сопствени или здружени девизни средства и 

— унапредување на економските односи со сите 
земји во светот, при што понагласено место ќе се 
даде на посестраниот развој на стоковната размена 
и другите видови на соработка со неврзаните зем-
ји и земјите во развој. 

Заради остварување на овие основни задачи 
ќе се оствари натамошен развој на системот и ме-
ханизмот на економските односи со странство' врз 
основа на социјалистичките самоуправни односи, 
со цел работниците во основните организации на 
здружениот труд да ги остваруваат своите права, 
обврски и одговорности во развојот на економ-
ските односи со странство, а особено со цел да соз-
даваат услови за трајни економски доходовни ин-
тереси на организациите на здружениот труд за 
зголемување на извозот на стоки и услуги и за 
супституција на увозот. 

2. Ќе се преземаат мерки и активности со кои 
ќе се создаваат услови за зголемување на изво-
зот на производите од постојната структура на сто-
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панството и за проширување на извозната струк-
тура со нови производи. 

Извозот на стоки ќе се остварува со стапка на 
реален годишен пораст од околу 8,0/о. При ова изво-
зот на стоки без извозот на никел ќе се зголемува 
со годишен реален пораст од околу 6%. 

Извозот на индустриските производи ќе се ос-
тварува, пред се, со зголемен извоз на заварени 
цевки, феролегури, синтетички влакна, готови ле-
кови, сообраќајни средства, акумулатори, фрижиде-
ри, вештачки маси, текстилна конфекција, трико-
тажа, чевли, неметали, јагнешко месо, вино и со 
одржување на нивото на извозот на олово, цинк, 
памучно предиво, памучни ткаенини, како и со 
проширување на извозната структура со никел, 
бакар и други производи. 

Извозот на ферментиран тутун ќе се одржи на 
достигнатото ниво и значајно ќе се зголемува изво-
зот на цигари. 

Извозот на земјоделски производи ќе се зголе-
мува со просечна стапка од околу 7%. Тоа ќе се 
обезбеди, пред се, со зголемен извоз на грозје, зе-
ленчук, овошје и друго. 

Ќе се создаваат услови и за натамошен забр-
зан пораст на нестоковните девизни приходи. Не-
стоковните девизни приходи по основ на изврше-
ни услуги ќе се зголемуваат со просечна стап-
ка од 910/о. 

Ова ќе се оствари со пошироко ангажирање на 
стопанството во изведувањето на инвестиционите 
работи во странство, со остварување на поголем 
обем на сообраќајни услуги во меѓународниот пре-
воз и транзит, со зголемување на бројот на ноќе-
вањата на странски туристи и со вршење на други 
услуги. 

Тежиштето ќе биде и врз користењето на сло-
бодните капацитети во индустријата за вршење на 
услуги на стопанството во странство, преку дора-
ботка на Полупроизводи во производи од повисо-
ки фази на обработка. 

3. Увозот на стоки ќе се остварува во соглас-
ност со извозот на стоки и нестоковниот девизен 
прилив и во рамките на можностите на платно-
билансната позиција на Републиката, утврдена во 
единствената проекција на платниот биланс на Ју-
гославија. 

Увозот на стоки, без нафта, е оценето дека мо-
же да се остварува со годишен реален пораст од 
околу 2%. 

Увозот на суровини и репроматеријали е оце-
нето дека може да се остварува со годишен реален 
пораст од 4%. Во овие рамки, приоритет ќе се даде 
на суровините и репроматеријалите кои се од по-
себно значење за зголемување на производството 
за извоз и на увозот на суровини за производство 
на лекови кои не се произведуваат во земјата и за 

'производство на' други стоки од широка потрошу-
вачка кои се од посебно значење за снабденоста 
на домашниот пазар. 

Увозот на нафта, нафтени Деривати и јаглен за 
коксираше .ќе се остварува според предвидениот 
обем на вкупната потрошувачка во Републиката, 
утврден во енергетскиот биланс на земјата и во 
рамките на платно-билансните можности на Репуб-
ликата. 

Увозот на опрема и технологија ќе се остварува 
во помал обем во однос на остварениот увоз во 
периодот од 1976 до 1980 година. 

Увозот на опрема и технологија, пред се, ќе се 
остварува за довршување на инвестициите започ-
нати од порано, за вложување во модернизација 
и оптимализација на средствата во функција на 
стопанството и за проширување на материјалната 
основа во договорените приоритетни дејности што 
се од пошироко значење за забрзана трансформа-
ција на производствената структура и за усогла-
сување на тековите на репродукцијата во стопан-
ството, а особено на инвестиционите зафати кои 
придонесуваат за релативно повисоки ефекти на 
доходот, попродуктивно вработување, за повисок 
извоз или замена на увозот и кои не се високо 

зависни од потрошувачката на електрична енерги-
ја и течни горива и од увозни суровини. 

Увозот на стоки за широка потрошувачка до 
1985 година ќе се одржува на реално ниво, кое е 
остварено во 1980 година и ќе се остварува првен-
ствено за увоз на стоки од значење за снабденоста 
на домашниот пазар, а особено на готови лекови 
и потрошни медицински материјали кои не се про-
изведуваат во земјата и на основни прехранбени 
производи. 

4. Проширувањето на економските односи со 
странство ќе се развива со размена на стоки и 
услуги и с,о други форми на соработка со сите 
земји и региони во светот. 

Ќе се преземаат мерки за сестран развој и уна-
предување на економската соработка со неврза-
ните земји и со земјите во развој, со цел да се 
обезбеди значајно зголемување на нивното учество 
во вкупната размена на Републиката со странство, 
во согласност со заедничките интереси. Во економ-
ската соработка со неврзаните земји и со земјите 
во развој, ќе се зголемува обемот на стоковната 
размена и ќе се развиваат повисоки облици на 
економска соработка, посебно по пат на заеднички 
вложувања, долгорочна производствена коопераци-
ја и специјализација, развој и трансфер на техно-
логија и основање на заеднички претпријатија. 

Ќе се поттикнуваат организациите на здруже-
ниот труд, увозот на опрема и технологија од 
одделни земји за потребите на стопанството на Ре-
публиката да го поврзуваат со остварувањето на 
пошироки можности за извоз во тие земји, при 
што заедничките набавки на опрема и техноло-
гија од одделни земји треба да бидат условени од 
соодветен извоз врз долгорочна основа. 

Ќе се преземаат мерки за унапредување на по-
граничната стопанска соработка со соседните зем-
ји врз основа на заемни интереси и рамноправно 
партнерство. 

5. Политика за нерамномерен регионален развој и 
политика за побрз развој на стопански недоволно 

развиените краишта во Републиката 

1. Општествено-економскиот развој ќе се ос-
тварува со натамошен регионално порамномерен 
развој на Републиката и обезбедување на поуедна-
чени материјални услови за општествен живот на 
работните луѓе и граѓаните во сите нејзини краиш-
та. Тоа ќе се остварува преку поразвиени соција-
листички самоуправни општествено-економски од-
носи, проширена материјална основа во стопан-
ството и општествените дејности, поуедначена по-
криеност на поширокото подрачје со стопанска ин-
фраструктура и со натамошен развој на производ-
ствените сили и нивно порамномерно разместува-
ње во сите краишта на Републиката. 

Политиката за порамномерен регионален развој . 
ќе се остварува со интегралната концепција на 
развојот на Републиката која долгорочно ќе обез-
бедува оптимални резултати во развојот на целата 
Република и на сите подрачја и со спроведување 
на посебни мерки и активности. 

Во овие мерки ќе се создаваат услови за побрз. 
развој на стопански недоволно развиените краиш-
та, за развој на подрачјата во граничниот појас 
и определените ридско-планински реони и за раз-
вој на краиштата на поширокото подрачје на оп-
штините. 

Во сите краишта во Републиката ќе се оства-
рува натамошен пораст на материјалното производ-
ство и на услугите; ќе продолжи процесот на из-
градување на современа и поразвиена структура 
на стопанството; ќе се остварува пораст на врабо-
теноста во општествениот сектор, со што ќе се зго-
леми степенот на активноста на работоспособното 
население. 

Со стопански и општествен развој и со за јак-
нување на квалитативните фактори на стопанисува-
њетр ќе се остварува и расте,ж на животниот стан-
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дард на населението во сите подрачја на Репуб-
ликата. 

2). Стопански недоволно развиените краишта 
во периодот од 1981 до 1985 година ќе бидат кра-
иштата на подрачјата на општините: Берово, Ма-
кедонски Брод, Виница, Гостивар, Дебар, Демир 
Хисар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Крушево, 
Радовиш, Ресен, Струга и Тетово. 

Со напори на сите носители на активноста и 
со мерките на економската политика ќе се созда-
ваат услови со кои ќе се овозможи остварување 
на политиката за побрз развој на стопански недо-
волно развиените краишта, со цел да се намалат 
релативните разлики во степенот на општествено-
економскиот развој во однос на развиеноста на Ре-
публиката во целина.-

Ќе се создаваат услови со кои во периодот 
од 1981 до 1985 година во стопански недоволно 
развиените краишта ќе се овозможи побрз пораст 
на општествениот производ од просекот во Репуб-
ликата, ќе се постигне повисок степен на вработе-
ност на работоспособното население и ќе се соз-
даваат материјални услови за поуедначен општес-
твен живот и работа на работните луѓе воопшто. 

За остварување на политиката за побрз развој 
ќе се создаваат услови за поинтензивен развој осо-
бено на дејностите, гранките и групациите кои обез-
бедуваат забрзани промени во стопанската струк-
тура, побрз пораст на доходот и акумулацијата и 
обезбедуваат поголемо ангажирање на работоспо-
собното население, како и за забрзан развој на деј-
ностите на малото стопанство и дејностите со личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните. 

6. Основни заеднички задачи и насоки на развојот 
на општонародната одбрана и општествената 

самозаштита 

Re се создаваат услови за натамошен развој 
на општонародната одбрана, безбедноста и општес-
твената самозаштита како интегрален дел на оп-
штествениот систем на социјалистичкото самоуп-
равно општество, за успешно зачувување и одбра-
на на слободата, независноста, суверенитетот и те-
риторијалната целокупност. 

Ќе се обезбеди развој на сите компоненти на 
системот на општонародната одбрана и општес-
твената самозаштита. 

Развојот на територијалната одбрана ќе. се ос-
тварува со јакнење на нејзината вкупна борбена 
готовност, омасовување и оспособување на силите, 
усовршување на постојните и изнајдување на нови 
облици на организирање, нејзина кадровска и ма-
теријално-техничка модернизација и со зголемува-
ње на ефикасноста на раководењето и обуката и 
оспособување за вооружена борба. 

Ќе се оствари натамошен развој и оспособу-
вање на цивилната заштита со нејзино омасову-
вање и подготвување на населението за лична и 
заедничка заштита, усовршување на постојната ор-
ганизација и со воспоставување на поразвиени фор-
ми на организирање и материјално-техничко до-
опремување 

И натаму ќе се остварува модернизација на 
службата за набљудување, јавување, известување 
и тревожење. 

Ќе се продолжи со оспособувањето и на орга-
ните и организациите на општествено-политичките 
заедници за успешно функционирање на општес-
твено-економскиот и политичкиот систем. Истовре-
мено ќе се забрза оспособувањето на стопанските 
и општествените' дејности за брз премин на работа 
и функционирање во сите услови и форми на аг-
ресија и забрзано ќе се остварува формирањето 
и пополнувањето на стоковните резерви на основ-
ните земјоделски и основните прехранбени и ин-
дустриски производи. 

Развојот на системот, организацијата и функ-
ционирањето на безбедноста и општествената само-
заштита ќе се остварува преку натамошно пооп-
штествување на1 безбедноста и општествената заш-

тита и ќе се продолжи со оспособување на служ-
бата за безбедност, пред се, со нејзино кадровско 
јакнење и материјално-техничко доопремување на 
вооружувањето и опремата за ефикасно извршу-
вање на задачите. 

7. Политика за просторниот развој на Републиката 

Тежиштето на политиката за просторниот раз-
вој ќе биде врз задачите и активностите со кои ќе 
се придонесува за порационално користење на про-
сторот и сопирање на процесот на деградација на 
земјиштето; на организацијата и ^ уредувањето на 
просторот во согласност со потребите од рационал-
но разместување на човечките и материјалните 
производствени сили; заштита на земјиштето од 
ерозија, поплави и загадување и одржување на 
еколошка рамнотежа. 

Заради ефикасно и рационално користење на 
просторот ќе се спроведува политика за создавање 
материјални и други претпоставки, која ќе биде 
насочена особено кон: 

— задржување на сегашните продуктивни по-
вршини, при што во тие рамки да се зголемат по-
вршините, особено под шуми и обработливите повр-
шини; 

— проширувањето на површините под вода, 
под стопански објекти и под сообраќајници (желез-
нички, патни, аеродромски, нафтоводни и гасовод-
ни) да се остварува, пред се, со користење на ^ о б -
работливото земјиште и површините кои сега се 
користат за непродуктивни намени и со максимал-
но избегнување на зафаќаното на квалитетните 
обработливи површини и кон 

— рационално ангажирање на површините на-
менети за населби, со оптимална концентрација на 
населеноста на целиот простор на Републиката и 
со дооформување на системот на основните урбани 
центри и создавање на преодна форма меѓу нив 
и руралните населби. 

Во периодот до 1985 година се цени дека повр-
шините под системи за наводнување ќе се проши-
рат за околу 25 илјади хектари, со што вкупните 
наводнувани површини ќе се зголемат на околу 
140 илјади хектари. Истовремено, ќе се изврши 
пошумување на околу 50 илјади хектари голини, 
со што вкупната површина на организирано пошу-
мените голини во 1985 година ќе изнесува околу 
108 илјади хектари. Непосредно со ова ќе се извр-
ши регулација на реки и корита во должина од 
10 км., уредување на порои на околу 20 локалитети, 
заштита од ерозија со попишување на околу 1000 
хектари, санирање на клизишта, подобрување на 
водоснабдувањето на населението и друго. 

При ова ќе се почитуваат природните вреднос-
ти и ресурси, квалитетите на животната средина, 
ефектите што ги дава оптималната разместеност 
на средствата во стопанството и општествените 
дејности и развиеноста на населбите и инфраструк-
турните системи. 

8. Заштита на човековата околина 

Ќ е , се спроведува политика за заштита и уна-
предување на животната околина, на природните 
и со работа создадени вредности на просторот. 

Во овие рамки, ќе се интензивираат активнос-
тите за запирање и намалување на загадувањето 
и деградација на околината, со следење и проучу-
вање на загаденоста на водата, воздухот, земјиш-
тето и храната, санирање на постојните состојби 
како и создавање на услови за унапредување на 
животната и работната средина. Во оваа насока 
ќе се остварува порационално и поефикасно корис-
тење на ресурсите, собирање и користење на секун-
дарните суровини; неутрализирање и згрижување 
на отпадните материи; обнова на ресурсите (шуми, 
почва и сл.), создавање на систем за следење и кон-
тролирање на квалитетот, на околината, интензиви-
рање на научно-истражувачката работа од пробле-
матиката на заштита и унапредувањето на живот-



8 април 1981 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. ,12 - Стр. 13, 

ната околина и оспособување на кадри во стопан-
ските и ^стопанските дејности и друго. Истовре-
мено, ќе се преземаат превентивни мерки за зачу-
вување на природата и просторот, а особено во по-
големите урбани и индустриски центри. 

В т о р д е л 

НАСОКИ И РАМКОВНИ МЕРКИ ЗА ЕКОНОМ-
СКАТА ПОЛИТИКА И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ И ОПШТЕСТВЕНИ 
УСЛОВИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ 

НА МАТЕРИЈАЛНИОТ И СОЦИЈАЛНИОТ 
РАЗВОЈ 

Заради обезбедување услови за реализација на 
заедничките интереси, цели и задачи на развојот 
на Републиката, се утврдуваат насоки и рамки за 
донесување мерки на економската политика и дру-
ги мерки што во рамките на своите права и дол-
жности ќе ги преземаат органите на Републиката, 
организациите на здружениот труд, општините и 
другите самоуправни организации и заедници. 

1. Со политиката за стекнување и распределба 
на доходот ќе се создаваат поуедначени услови за 
стекнување на доходот и порационална распредел-
ба и употреба на доходот. 

1.1. Поуедначени и постабилни услови " за соз-
давање на доходот ќе се обезбедуваат со воспоста-
вување на порамноправни односи во примарната 
распределба; со изедначување на други општи ус-
лови за стопанисување; со зголемување на економ-
ската мотивирарност за повисоко економисување 
со трудот и средствата и поголема рационалност во 
работењето, како и со забрзано доходовно поврзу-
вање на меѓусебно зависните организации на здру-
жениот труд во процесот на репродукцијата. 

1.2. Со политиката за распределба на доходот 
и распоредување на чистиот доход ќе се обезбеди 
средствата за проширување на материјалната ос-
нова на трудот да растат побрзо за околу една 
третина од порастот на доходот и чистиот доход. 
Врз оваа основа ќе треба да се обезбедува посто-
јано апсолутно и реално зголемување на средства-
та за проширување на материјалната основа на 
трудот и за резервите во организациите на здру-
жениот труд. 

Во распределбата на доходот и распоредување-
то на чистиот доход ќе се води политика за поба-
вен пораст на издвојувањата од доходот и чистиот 
доход за задоволување на општите општествени и 
заеднички потреби и на средствата за заедничка 
потрошувачка во организациите на здружениот 
ТРУД од порастот на доходот. 

Со политиката за распределба на доходот и 
распоредување на чистиот доход ќе се обезбеди 
средствата за личните доходи во организациите 
на здружениот труд да растат во рамките на по-
растот на доходот и чистиот доход. 

(1) Со доградување и усовршување на самоуп-
равните акти за распределба на доходот и распо-
редување на чистиот доход, ќе се обезбедува сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка 
во организациите на здружениот труд да се оства-
руваат согласно со зголемувањето на работниот 
придонес на работниците во создавањето на дохо-
дот врз основа на тековниот труд, а средствата за 
лични доходи врз основа на минат труд ќе се ут-
врдуваат во зависност од придонесот во зголемува-
њето на доходот на основната организација на 
здружениот труд остварен со управувањето и сто-
панисувањето со општествените средства и во со-
гласност со заедничките основи и мерила утврдени 
во самоуправните спогодби. 

Делот од доходот што е резултат од работењето 
во исклучително поволни природни услови, или 
што е резултат од исклучителни погодности на 
пазарот или е резултат од други исклучителни по-
годности во остварувањето на доходот нема да се 
распоредува за лични доходи и за заедничка по-
трошувачка. 

Реалните лични доходи на работниците во сто-
панството ќе растат во согласност со порастот на 
продуктивноста на трудот и ќе се зголемуваат во 
основните организации на здружениот труд кои 
остваруваат пораст на продуктивноста на трудот, 
ги намалуваат трошоците на работењето и го зго-
лемуваат доходот по единица вложен тековен труд 
и користени средства. 

Ќе се обезбеди побрз пораст на личните доходи 
на производните работници и на основните носи-
тели на производството од порастот на личните до-
ходи на работниците на непроизводни работи и 
работни задачи, како и побрз пораст на личните 
доходи на работниците кои работат под тешки ус-
лови на работа од порастот на личните доходи на 
работниците на други производни работи и работ-
ни задачи. 

Ќе се намалуваат разликите во личните дохо-
ди на работниците вработени во гранките и група-
циите што не се резултат на сложеноста на рабо-
тите и работните задачи, на условите на работа и 
на резултатите од стопанисувањето со општестве-
ните средства. 

Вкупните средства за лични доходи на работ-
ниците во работните заедници ќе растат побавно 
од порастот на личните доходи на работниците на 
основните организации на здружениот труд во сто-
панството. 

Личните доходи на работниците во основните 
организации на здружениот труд во општествените 
дејности ќе се усогласуваат со движењата на лич-
ните доходи на работниците во основните органи-
зации на здружениот труд од стопанството, при 
што вкупните средства за лични доходи во овие 
дејности ќе растат побавно од порастот на вкупни-
те средства за лични доходи во основните органи-
зации на здружениот труд во стопанството и ќе 
се уредуваат врз основа на самоуправните спогод-
би за слободна размена на трудот во рамките на 
самоуправните интересни заедници. 

Личните доходи на работниците во органите 
и организациите на општествено-политичките за-
едници, самоуправните интересни заедници и во 
општествено-политичките и општествените органи-
зации и во здруженијата ќе растат побавно од по-
растот на личните доходи на работниците во сто-
панството. 

Средствата за зедничка потрошувачка по ра-
ботник, освен средствата за станбена изградба, ќе 
растат најмногу до висината утврдена со општес-
твениот договор и самоуправните спогодби. 

(2) Со општествен договор и самоуправни спо-
годби ќе се утврдат основните мерила и критери-
уми за распределба на личните доходи и на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, раководејќи се 
при тоа личните доходи да се утврдуваат врз ос-
нова на придонесот на работниците во создавањето 
на доходот со тековниот и минат труд, врз основа 
на иноваторството, рационализацијата и други об-
лици на иницијативи; личните доходи да зависат 
од обемот, сложеноста и квалитетот на работата и 
од другите елементи кои влијаат врз работата и 
резултатите од трудот; како и од резултатите што 
ќе ги оствари основната организација на здруже-
ниот труд и организацијата со која се здружуваат 
трудот и средствата во целина. 

(3) Задоволувањето на заедничките и одделните 
потреби на општеството и на работните луѓе и гра-
ѓаните ќе се остварува преку слободната размена 
на трудот што работниците во организацијата на 
здружениот труд во областа на општествените 
дејности ја остваруваат непосредно со работните 
луѓе чии потреби и интереси ги задоволуваат (ко-
рисници на услуги) и преку нивните самоуправни 
организации и заедници; здружување на средства-
та со други работни луѓе, организации и заедници 
за остварување на заеднички планови и програми 
за работа и развој; здружување на средствата врз 
начелата на заемност и солидарност за задоволу-
вање на заедничките потреби и интереси на оп-
штеството и на работните луѓе и граѓаните во рам-
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ките на самоуправните интересни заедници и преку 
здружување на средствата^ за унапредување и про-
ширување на материјалната основа на трудот во 
општествените дејности. 

Средствата за намирување на заедничките по-
треби ќе се движат со побавен пораст од порас-
тот на општествениот производ во вкупното сто-
панство и во рамките на реалните материјални 
можности на Републиката. 

(4) Заради рационално управување со доходот, 
работниците во својот личен, заеднички и општо-
општествен интерес, постојано ќе ги следат и ана-
лизираат резултатите од својот труд и од работе-
њето на основната организација на здружениот 
труд и ќе ги споредуваат со остварените резул-
тати на други организации, пред се, со организа-
циите КОИ вршат исти или сродни дејности и со 
кои се спогодуваат и договараат за одредени ра-
боти од заеднички интерес. 

(5) Ќе се води политика, делот од доходот што 
е резултат од работење во исклучителни природни, 
пазарни и други погодности,' задолжително да се 
издвојува и да се користи за развој и проширува-
ње на материјалната основа на организациите на 
здружениот труд, согласно со основите и мерилата 
предвидени со самоуправна спогодба, доколку со 
закон не е одредено да се користи за развој и про-
ширување на материјалната основа на трудот на 
општината, односно Републиката; посебно ќе се 
утврдуваат средствата што основната организација 
ќе ги оствари по основ на развојна премија или по 
друг со закон пропишан основ за определени на-
мени и по основ на пресметување реална аморти-
зација на основните средства. 

2. Заради усогласување и насочување на теко-
вите на репродукцијата, тежиштето на инвести-
ционите вложувања и натаму ќе биде врз проши-
рувањето на материјалната основа на стопанството. 

Тоа ќе се оствари со повисоко учество на соп-
ствената акумулација и со релативно повисоки 
ефекти во развојот отколку во претходниот период. 

2.1. Обезбедувањето на повисок обем на сред-
ства за долгорочни вложувања од сопствените 
извори, ќе биде остварено во услови на истовреме-
но ангажирање на значајни средства и за отплата 
на обврските на веќе користените кредити од по-
рано. 

Со здружувањето на трудот и средствата и де-
ловното поврзување во поразвиени облици, ќе се 
усогласуваат поединечните, заедничките и општите 
интереси во наредниот период и врз таа основа 
поефикасно ќе се решава обезбедувањето средства 
за проширена репродукција, за рационална употре-
ба на акумулацијата и за заедничко финансирање 
на инвестиционите зафати. 

Проширувањето на материјалната основа на 
здружениот труд во областа на општествените деј-
ности, особено на оние што се од интерес за задо-
волување на заедничките и одделните потреби на 
општеството и на работните луѓе и граѓаните ќе 
се остваруваат и со ангажирање на средства на 
населението преку самопридонеси. 

Реализацијата на задачите во станбената из-
градба ќе се остварува со ширење на сите облици 
на ангажирање на лични средства на населението 
за добивање и користење на стан во општествена 
сопственост, за стекнување на станови во етажна 
индивидуална сопственост и за - индивидуална из-
градба. 

-Во обезбедувањето на средствата за долго-
рочни вложувања и натаму ќе се ангажираат сред-
ства од самоуправните интересни заедници и од 
општествено-политичките заедници. 

Со оглед на ограничените сопствени' можности, 
проширувањето на материјалната основа на трудот^ 
и натаму ќе се засновува и врз користење на до-
полнителни средства но со намалено учество. При-
тоа, ќе се користат средства од Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, кредити за набавка на опрема од 

странство и од домашни извори и финансиски кре-
дити, особено од меѓународната банка за обнова и 
развој и од други финансиски институции од стран-
ство. 

Натамошното обезбедувана на додатни средства 
по кредити од странство ќе се остварува Во завис-
ност од тековите во размената со странство и од 
платно-билансните можности на Републиката. 

2.2. Организациите на здружениот труд со свои 
одлуки и решенија ќе го зголемуваат учеството на 
издвоените средства од чистиот доход со намена 
за инвестициони вложувања во основни фондо-
ви, ќе го утврдат делот од доходот што е резултат 
од работење во исклучителни погодности и ќе го 
наменат за проширување на материјалната основа. 
Дел од потребните средства ќе остваруваат со из-
давање на обврзници и ќе бидат основни носи-
тели во ангажирањето на средствата од странство, 
непосредно и посредно преку банките и тие тоа 
ќе го остваруваат врз основа можностите за отпла-
та на кредитите со сопствени или здружени девиз-
ни средства и преку поголемо ангажирање на сред-
ствата на странски лица за заеднички вложувања. 

Од сопствените средства издвоени за проширу-
вање на материјалната основа на трудот, од околу 
третина, со користење на кредити за опрема од 
увоз или од домашно производство и преку здру-
жување на трудот и средствата заради остварува-
ње на заеднички развојни програми, се цени дека 
организациите на здружениот труд ќе можат да 
обезбедуваат средства во висина од околу 60% од 
вкупните инвестициони вложувања во стопанството. 

2.3. Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје и основните банки и деловните единици во 
Републиката кои работат по основ на прираст на 
депозитните средства, средствата добиени од . други 
кредитни институции од земјата и од странство, 
заедно со средствата од Фондот на Федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини оценето е дека можат да обезбедат сред-
ства во висина од околу 40'% од потребните ин-
вестициони вложувања во стопанството. 

За таа цел, Стопанската банка — Здружена 
банка — Скопје и основните банки и деловните 
единици во Републиката ќе го преземаат следново: 

(1) За долгорочни вложувања во основни сред-
ства во стопанството основните банки и деловните 
единици во Републиката ќе насочат: најмалу 60% 
од прирастот на депозитите на корисниците на оп-
штествени средства и од прирастот на орочените 
штедни влогови кои според позитивните прописи 
се третираат како долгорочни (без курсната раз-
лика на девизните штедни влогови); најмалку 30% 
од штедните влогови по видување и тековните 
сметки на граѓаните и сите средства што ќе се 
формираат по отплата на порано дадените' кре-
дити за основни и обртни фондови во стопанството 
намалени за пасивните работи. 

(2) Средствата издвоени со кредитните билан-
си за долгорочни вложувања во стопанството, ќе 
ги насочат првенствено за кредитирање на инвес-
тиционите вложувања во дејностите што се од по-
широко значење за вкупниот развој, предвидени 
со овој план и со општествените планови на оп-
штините и на градот Скопје. 

(3) Од прирастот на средствата што ќе се фор-
мираат при банките врз основа на депозити по ште-
дни влогови, ќе ги насочат, во висина од 5% за 
кредитирање на индивидуалниот сектор на земјо-
делството, во висина од 5% за развој на малото 
стопанство, во висина од 4% да се здружат за кре-
дитирање на изградбата на електроизвори и во ви-
сина од 2% да се насочат за кредитирање на про-
дажбата на опрема, метални конструкции и мон-
тажерски работи на домашниот пазар и во стран-
ство. 

(4) Со свои одлуки, поблиску ќе ги утврдат ус-
ловите и намените за кредитирање од средствата 
за долгорочни вложувања, при што ќе се обез-
бедат погодности во роковите за отплата и кама-
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тите за инвестиционите вложувања во малото сто-
панство, за изградба на сместувачки капацитети 
во комерцијалното угостителство и за одделни на-
мени во земјоделството. 

2.4. Средствата на Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покра-
ини ќе се користат за довршување на инвести-
циите во градба, по веќе одобрените кредити и за 
остварување на други инвестициони зафати во ин-
дустријата, земјоделството, за изградба на мелио-
ративни системи, шумарството, железничкиот и 
воздушниот сообраќај, поштенско-телеграфско-теле-
фонскиот сообраќај, во пограничниот појас и оп-
ределените ридско-планински реони, за сместува-
чки капацитети за пазарни и републички стоковни 
резерви, за изградба на сместувачки капацитети 
во комерцијалното угостителство во езерските, тран-
зитните, планинските и бањските туристички места; 
занаетчиството, малото стопанство, комуналното 
стопанство и за развој на средствата за информи-
рање. 

За развој на енергетиката, водостопанството и 
железничкиот и воздушниот сообраќај ќе се ан-
гажираат најмногу 30% од вкупниот прилив на 
средствата на Фондот на Федерацијата и тоа само 
за зафатите кои се во непосредна функција на 
развојот на Републиката. 

1. Средствата на Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни по-
краини, ќе се настојува да се обезбедуваат со за-
брзан процес на формирање на постојаните сред-
ства на Фондот на Федерацијата преку здружу-
вање и заедничко вложување на средствата заради 
остварување на развојните програми во Репуб-
ликата. 

По овој основ треба да се обезбедат најмалку 
половина од постојаните средства на Фондот на 
Федерацијата. 

Постојаните средства на Фондот на Федераци-
јата што се остваруваат со здружување на трудот 
и средствата - на организациите на здружениот 
труд за остварување на развојните програми во 
Републиката ќе се ангажираат согласно со насо-
ките утврдени со овој план, а пред се, за оства-
рување на развојните програми во стопанството 
кои придонесуваат за отворање на поголем број 
нови работни места и кои придонесуваат за по-
брз пораст на доходот. 

Постојаните средства на Фондот на Федераци-
јата што ќе се формираат со здружување на тру-
дот и средствата за остварување на заедничките 
развојни програми во Републиката ќе се оствару-
ваат во услови КОИ ќе бидат утврдени врз основа 
на непосреден договор на организациите на здру-
жениот труд кои ГО здружиле трудот и средствата. 

2. Средствата на Фондот на Федерацијата што 
ќе се формираат врз основа на задолжителен заем 
ќе се користат преку овластена банка што ќе ја 
одреди Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија и Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените краишта. 

(1) Овластената банка од средствата на Фондот 
на Федерацијата, ќе ги кредитира инвестиционите 
зафати почнати од порано и инвестиционите за-
фати за кои инвеститорите претходно обезбедиле 
сопствени и други извори на средства за оства-
рување на инвестицијата. 

При ова, пред се, ќе се поддржуваат развој-
ните програми што се остваруваат со здружување 
на трудот и средствата врз д о х о д о в ^ односи и 
други пошироки облици на здружување на орга-
низациите на здружениот труд. 

Износот на кредитот од средствата на Фондот 
на Федерацијата ќе изнесува најмногу до 150/о од 
пресметковната вредност на инвестицијата, а за 
инвестициите во градба, според условите предви-
дени во договорите за кредитирање. 

Износот на кредитот од средствата на Фондот 
на Федерацијата може да изнесува до 20% од 
пресметковната вредност во случај кога инвести-
ционите вложувања се остваруваат во подрачјата 
на граничниот појас и определените ридско-пла-
нински реони, кога инвестицијата се однесува на 
проширување на сместувачките капацитети во ко-
мерцијално^ угостителство и туристичките и тран-
зитните места, во железничкиот и воздушниот со-
обраќај и кога инвестицијата се остварува надвор 
од потесната локација на организацијата на здру-
жениот труд. 

Износот на кредитот од Фондот на Федераци-
јата може да изнесува до 25% во случај кога ин-
вестицијата се остварува во стопански недоволно 
развиените краишта. 

(2) ,Право на користење на средства од Фондот 
на Федерацијата преку овластената банка, под 
исти услови имаат и организациите на здружениот 
труд од другите републики и автономни покраини 
кога остваруваат инвестициони вложувања во Ре-
публиката согласно со насоките и мерилата утвр-
дени со овој план. 

(3) Деловната банка, преку која ќе се реали-
зираат средствата од Фондот на Федерацијата, со 
своја одлука поблиску ќе ги утврди условите и 
начинот на , користење на овие средства. Притоа, 
ќе се обезбедат погодности во роковите на отпла-
та и каматите за инвестициите за изградба на 
електроизвори, за одделни намени во земјоделство-
то, водостопанството, шумарството, железничките 
сообраќајници и воздушниот сообраќај, за изград-
ба на сместувачки капацитети во комерцијалното 
угостителство и за изградба на системите за водо-
снабдување, одводнување и пречистување на от-
падни води. 

2.5. Задолжувањето во странство, пред се, ќе 
се остварува за развој на капацитетите за произ-
водство на енергија, суровини и храна, како и за 
производство на стоки и услуги со кои ќе се овоз-
можи зголемување на извозот и рационална суп-
ституција на увозот. 

Финансиски кредити, освен кредитите од Меѓу-
народната банка за обнова и развој, по правило, ќе 
се користат за одржување на неопходната ликвид-
ност на банките, а врз основа на посебен пропис 
или договор на републиките и автономните пок-
раини и во согласност со вкупните можности за 
задолжување во странство и за конвертирање во 
динари. 

При задолжувањето во странство ќе се насто-
јува да се користат кредити со подолг рок на от-
плата и со рок на првата отплата која достасува 
по 1983 година. 

Кредитите од Меѓународната банка за обнова 
и развој ќе се користат првенствено за модерни-
зација и проширување на материјалната основа 
на здружениот труд во преработувачката инду-
стрија, земјоделството, водостопанството, желез-
ничкиот сообраќај, за изградба и модернизација 
на сообраќајниците и изградба на објекти сврза-
ни со заштита на езерата. 

3. Со мерките на економската политика и со 
усилбите на сите носители на активноста ќе се 
создаваат услови, во согласност со' политиката на 
развојот, да се обезбеди остварување на постабил-
ни и посообразни општествено-економски односи 
на единствениот југословенски, пазар, со воспоста-
вување на посообразни стоковно-парични односи, 
подобрување на снабденоста на пазарот, обезбеду-
вање на соодветни стоковни резерви и на таа ос-
нова постигање на поумерен растеж на цените. 

(1) За натамошен развој на единствениот југо-
словенски пазар ќе се продолжи со создавање на 
услови за послободно движење на трудот и сред-
ствата и за нивно здружување, за слободна раз-
мена на стоките и услугите, на научните дости-
гања и стручните искуства; слободно основање и 
здружување на организациите на здружениот труд 
и вршење на стопански и услужни дејности; са-
моуправно спогодување и договарање за унапре-



Стр. Ш - Bp. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 8 април 1981 

дување на производството и прометот и за интег-
рирање на здружениот труд; насочување на сто-
панскиот и општествениот развој и за усогласу-
вање на односите на пазарот со самоуправното 
планирање. 

Со доградбата на инструментариумот и меха-
низмите на системските решенија на одделни под-
рачја од заедничката економска политика и со дру-
ги мерки ќе се создаваат услови за надминување 
на афтархичните тенденции и ќе се обезбеди 
функционирање и натамошен развој на единстве-
ниот југословенски пазар и негово позитивно деј-
ствување врз остварувањето на заедничката поли-
тика на општествено-економскиот развој. 

(2) Политиката на цени ќе биде во функција 
на економската стабилизација. 

Организациите на здружениот труд во меѓу-
себната поврзаност, зависност и одговорност ќе ги 
утврдуваат цените и ќе ги уредуваат односите во 
областа на цените и стекнувањето на доходот. При-
тоа, организациите на здружениот труд ќе се ра-
ководат од неопходноста за јакнење на влијанието 
на економските законитости и економските крите-
риуми и на светската продуктивност на трудот врз 
поголемо зголемување на продуктивноста и ефи-
касноста во стопанисувањето со општествените 
средства и од јакнење на останатите квалитатив-
ни фактори на стопанисувањето. 

Ќе се спроведува усогласено делување на оп-
штествено-политичките заедници во спроведува-
њето на политиката на цени и во вршењето на оп-
штествената контрола на цените. 

Ќе се создаваат услови и ќе се преземаат мер-
ки да се обезбеди доследна примена на Законот 
за основите на системот на цените и за општестве-
ната контрола на цените, како и на прописите и 
другите општи акти кои се донесуваат врз тој за-
кон. За таа цел, ќе се создаваат услови, основни 
видови на уредувањето на односите во областа на 
цените да бидат општественото договарање и само-
управно спогодување, со кои, на подолгорочна ос-
нова ќе се уредуваат и усогласуваат односите на 
цените и другите односи од влијание на цените. 

Со мерки и активности на сите носители на 
планирањето и со вршење на општествената кон-
трола на' цените, ќе се настојува да се оствари сми-
рување на растежот на цените и на трошоците на 
животот. 

Истовремено ќе се настојува со промените на 
цените да се отстранат диспаритетите на цените 
на внатрешниот пазар и меѓу домашните и свет-
ските цени и врз таа основа домашната продук-
тивност на трудот да се поврзува со таа во пораз-
виените земји, како и со политиката на цените во 
што поголема мера да се усогласуваат односите во 
општествената распределба и да се остварува по-
литиката на економската стабилизација. 

Републиката и општините, во рамките на свои-
те надлежности, врз системот и договорената поли-
тика на цените, ќе ги утврдуваат мерките за фор-
мирање на цените на оние производи и услуги 
што се од посебно значење за животниот стандард 
на населението, на производите и услугите во оние 
дејности чии цени не можат да се формираат под 
влијание на пазарот и ќе се преземаат мерки за 
одржување на стабилноста на цените. 

Републиката и општинските собранија во рам-
ките на своите надлежности ќе преземаат и други 
мерки со кои ќе се обезбеди цените да се форми-
раат во согласност со системот и договорената по-
литика. 

Надлежните органи на општествено-политич-
ките заедници и Републичката заедница за рабо-
та со цените ќе вршат општествена контрола на 
цените и во согласност со Законот ќе преземаат 
мерки за непосредна контрола на цените. 

Заради намалување на влијанието на порас-
тот на цените врз трошоците на репродукцијата и 
врз движењето на трошоците за живот ќе се про-
должи со ,компензација на одделни производи и 
услуги. 

(3) Ќе се создаваат услови да се обезбеди по-
усогласено функционирање и подобра снабденост 
на пазарот, јакнење на материјалните резерви и 
на таа основа постигање на повисока усогласеност 
на тековите на општествената репродукција. 

Со цел да се стабилизира производството и па-
зарот и да јакне одбранбената способност на зем-
јата, ќе се разработи систем на функционирање и 
финансирање на материјалните резерви на опште-
ствено-политичките заедници, односно во поголе-
мите потрошувачки центри. 

Ќе се формираат републички резерви на го-
риво, основни индустриски суровини и репродук-
циони материјали и на основни земјоделско-прех-
ранбени производи. 

Ќе се обезбедат трајни и стабилни извори за 
финансирање на стоковните резерви и за изградба 
на магацински простор, ќе се создаваат услови, 
средства за овие намени да се обезбедат и со из-
двојување на дел од средствата од резервниот фонд 
на организациите на здружениот труд, дел од да-
нокот на прометот и со здружувањето на средства-
та на организациите на здружениот труд. Ќе се 
поттикнува формирањето на деловните и самоуп-
равните интересни заедници за снабдување на по-
големите пазарни центри. 

Истовремено ќе се создаваат услови да дојде до 
поголем израз улогата на материјалните резерви 
во усогласувањето на односите на понудата и по-
барувачката и за стабилизирање на односите во 
производството и на пазарот. 

4. Даночната политика во основа ќе биде во 
функција на заедничките интереси и цели и во зна-
чителна мера ќе стане инструмент на економската 
политика, пред се, за поттикнување на договоре-
ниот развој и економската и стабилизација, како 
и за создавање на поповолни услови во доменот на 
примарната распределба и стекнувањето на до-
ходот. 

(1) Со даночната политика ќе се продолжи и 
ќе се зајакне политиката на даночните олеснувања 
и ослободувања во одделни области, гранки и гру-
пации на стопанството. Притоа ќе се настојува да 
не се врши оптоварување на производството и 
прометот со нови даноци. 

Ќ е се усовршува системот на оданочување на 
личните доходи од самостојно вршење на земјо-
делска дејност и ќе се продолжи со политиката на 
даночни олеснувања и ослободување на личните 
доходи на земјоделците и лицата кои остваруваат 
активност со личен труд и средства во сопстве-
ност на граѓаните. Ова ќе се остварува со постоја-
но усогласување на катастарскиот приход, со осло-
бодување на обврзниците во индивидуалниот сек-
тор на земјоделството во ридско-планинските и 
пограничните подрачја и обврзниците здружени во 
земјоделски задруги, основни организации на коо-
перанти и во други форми на здружување на ин-
дивидуалните земјоделци. 

(2) И натаму ќе се поттикнува развојот во сто-
панството со обезбедување на средства за компен-
зација на дел од трошоците на репродукцијата во 
одделни дејности на стопанството и за обезбеду-
вање на развојни премии за усогласување на про-
изводството со потребите на одделни основни зем-
јоделски производи од значење за исхрана на на-
селението. 

(3) Ќе се води политика на обезбедување на 
премија или компензација на цената на одделни 
прехранбени производи кои имаат посебно зна-
чење за зачувување и развој на животниот стан-
дард. 

5. Целите, задачите и мерките на монетарно-
кредитната политика на Републиката, како соста-
вен дел на заедничката монетарно-кредитна поли-
тика на земјата, ќе бидат насочувани кон оства-
рување на основните цел^и на развојот на Репуб-
ликата, дејствувајќи во правец на усогласување 
на стоковно-паричните односи и зголемување на 
уделот на средствата на здружениот труд во фи-
нансирањето на репродукцијата. Во согласност со 
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ова ќе се преземаат мерки за поефикасно насочу-
вање на паричната маса, пласманите и кредитите 
со потребите на општествената репродукција имај-
ќи го во предвид движењето на општествениот 
производ и структурата на прилив и одлив на па-
ричните средства. 

1. Со заедничката монетарно-кредитната поли-
тика ќе се обезбедува паричната маса и кредитите 
да растат побавно од номиналниот пораст на оп-
штествениот производ; обемот и структурата на за-
должувањето во странство и побарувањата од 
странство да се остваруваат во рамките на пред-
видениот платен биланс и ќе се влијае врз сми-
рувањето на инфлаторните тенденции. 

(2) Со заедничката емисиона политика што ќе 
ја спроведува Народната банка на Југославија и 
Народната банка на Македонија ќе се обезбедува 
снабдување на стопанството со потребната коли-
чина на пари во оптек заради поддржување на 
предвидениот растеж и измена на структурата на 
производството, на политиката на економската ста-
билизација, политиката на платниот биланс и де-
визниот биланс на земјата и на предвидената 
употреба на средствата на примарната емисија во 
согласност со политиката на развој. 

(3) Примарната емисија ќе се користи првен-
ствено за монетизација на хартии од вредност и на 
други исправи што произлегуваат од стоковно-па-
ричните работи на организациите на здружениот 
труд од областа на стопанството. За таа цел при-
марната емисија ќе се користи за монетизација на 
краткорочните преносливи хартии од вредност што 
ги издаваат организациите на здружениот труд од 
областа на стопанството врз основа на стоковно-
паричните работи и за поддршки на остварувањето 
на селективните цели на монетарно-кредитната по-
литика. 

Поддршката на остварувањето на селективни-
те цели на монетарно-кредитната политика со при-
марната емисија ќе се врши преку монетизација со 
селективно обележје на хартии од вредност и дру-
ги исправи што произлегуваат од стоковно-парич-
ните работи на организациите на здружениот труд 
од областа на стопанството и тоа: за извоз на сто-
ки и услуги; за подготовка на производството на 
стоки и вршење на услуги за извоз; за производ-
ство, залихи и резерви на основните земјоделски 
и основни прехранбени производи; за залихи на 
Јаглен; за продажба, односно купување на домаш-
на опрема на кредит во земјата и за увоз на на ј -
важни производи (суровини) од земјите во развој 
и другите земји на определени валутни подрачја. 

Досегашната програма на селективни кредити 
ќе се трансформира во соодветна форма на моне-
тизација со селективно обележје при што во пре-
одниот период посебен третман ќе имаат извозот 
и производството и залихите на земјоделските про-
изводи. Овие намени, земени во целина ќе бидат 
најмалку во иста положба, како и во претходниот 
плански период. 

(4) На вкупната ликвидност, пред се на орга-
низациите на здружениот труд од стопанството, ќе 
се влијае со адекватно регулирање на паричната 
маса и со значително поголема употреба на хартии 
од вредност, како средство за плаќање меѓу орга-
низациите на здружениот труд. Поради тоа, на 
ниво на земјата ќе се организира промет и пазар 
на хартии од вредност, верижен систем на плаќа-
ње, клиринг, контокорентни односи, како и меѓу-
банкарска конверзија на хартии од вредност. 

Исто така, ќе се преземаат и мерки за доград-
ба на системот на каматните стапки, задолжител-
ната резерва и другите инструменти на регули-
рање на парите во оптек. 

(5) Со кредитната политика на банките во сог-
ласност со развојната политика ќе се поттикнува 
остварувањето на задачите во доменот на економ-
ските односи со странство; остварување на зада-
чите во областа на производството; остварување на 
заедничките интереси во отстранување на струк-
турните неусогласености со побрз развој на прио-

ритетните намени и создавање на неопходни ма-
теријални резерви. 

Остварувањето на селективните цели на кре-
дитната политика ќе се остварува врз самоуп-
равните спогодби на банките, со кои ќе се насо-
чува кредитниот потенцијал на банките во прио-
ритетните намени. 

Сегашниот начин на класично кредитирање на 
селективните намени ќе се трансформира во опре-
делени форми на монетизација со селективно обе-
лежје. 

Во кредитната политика на банките, височи-
ната на каматните стапки ќе се утврдува дифе-
ренцирано за одделни намени во согласност со раз-
војната политика и политиката на економската 
стабилизација. 

(6) Слободните парични средства на општестве-
но-политичките заедници во Републиката кои се 
водат како депозит во Народната банка на Маке-
донија, ќе се користат за одобрување на кратко-
рочни кредити за подобрување на ликвидноста на 
банките, за поддржување на краткорочно креди-
тирање на одредени приоритетни намени во раз-
војот на Републиката и за кредитирање на про-
дажбата на опрема, метални конструкции и монта-
жерски работи на надворешниот пазар. 

Поблиски намени, како и условите и динами-
ката на. користењето на овие кредити ќе бидат ут-
врдени со посебна одлука од страна на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија. 

(7) Средствата од штедните влогови и другите 
средства на граѓаните ка ј поштенската штедилни-
ца ќе бидат насочени за реализација на програма-
та за развој на поштенско-телеграфско-телефон-
скиот сообраќај, за доопремување на железнич-
киот сообраќај, за кредитирање на опремата, соз-
давање на резерви на месо во жив добиток и за 
други намени што ќе бидат утврдени со посебна 
одлука. 

(8) Во наредниот период треба да се забрза 
трансформацијата на банките со цел да се созда-
дат услови здружениот труд да одлучува за де-
ловната политика на насочувањето на средствата 
на банките и банките да придонесуваат за оства-
рување на заедничките интереси на здружениот 
труд со здружување на средствата во доходовните 
односи. Во рамките на ова ќе се поттикнува фор-
мирањето и поефикасното функционирање на ин-
терните банки, како и финансиските служби во 
работните организации. 

Врз овие основи и со друга активност ќе се 
создаваат услови за зголемена мобилност на сред-
ствата на банките, нивно ефикасно користење и 
побрза циркулација на средствата на репродук-
цијата во согласност со договорените основи на 
развојната политика на Републиката. 

6. За остварување на заедничките цели и за-
дачи во развојот на економските односи со стран-
ство ќе се преземаат мерки и активности со кои 
ќе се создаваат услови за остварување на значаен 
пораст на извозот, за обезбедување на селективен 
и рационален увоз и за зголемување на степенот 
на покриеност на увозот на стоки и услуги со из-
возот на стоки и услуги. 

Подолгорочната стабилизација на извозните и 
увозните текови со одделни земји и региони во 
светот, ќе се поддржува со зголемување на из-
возната способност на организациите на здруже-
ниот труд, со мерките на економската политика и 
со другите активности. 

(1) Со заедничката политика на ниво на зем-
јата ќе се унапредува системот на поттикнување 
и поддржување на извозот и ќе се оствари друга 
активност. 

Ќе се унапреди системот за поттикнување на 
извозот на стоки и услуги на трајни и стабилни 
основи што ќе биде во функција на остварувањето 
на договорената политика на развој на економ-
ските односи со странство. 

Заради зголемување на извозот со кој се оства-
рува поголем девизен ефект, а посебно на произ-
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водите чие производство е засновано врз поголемо 
учество на домашни ресурси, знаење и технологија 
во сите дејности на стопанството, ќе се преземаат 
мерки и активности со кои ќе се поттикнува склу-
чувањето на самоуправни спогодби за учество во 
девизите остварени со заемно производство, со фи-
нансирање или со друга економска соработка, од-
носно ќе им се обезбеди еднаков економски инте-
рес за извоз на сите организации на здружениот 
труд кои учествуваат во производството на тие 
производи. 

Во рамките на заедничката кредитна и моне-
тарна политика ќе се утврдат изворите и механиз-
мите со кои ќе се обезбеди на долгорочна и се-
лективна основа кредитирање на подготовките за 
производство и за услуги на производството на 
стоки и остварувањето на услугите за извоз и на 
залихите на стоки за извоз со цел да се овозможи 
нивен траен и стабилен извоз. 

Заради заштита на домашните производители 
од штетните последици кои можат да настанат за-
ради привремена декоњуктура (осетно намалување 
на цените, намалена побарувачка и друго), на свет-
скиот пазар ќе се разработат механизми во кре-
дитно-монетарната политика и политиката на за-
едничките стоковни резерви со кои ќе се обезбе-
дат привремено поповолни услови за кредитира-
ње на залихите на стоки произведени за извоз. 

Заради обезбедување на услови за развој на 
производството и унапредување на домашната тех-
нологија врз основа на специјализација во про-
изводството и заради трајно зголемување на изво-
зот и јакнење на конкурентската способност на до-
машните производители на странските пазари, ќе 
се поттикнуваат заедничките вложувања на стран-
ските лица со домашни организации на здруже-
ниот труд, а особено во стопански недоволно раз-
виените подрачја. Со мерките на економската и 
развојната политика ќе се поттикнува натамош-
ното развивање на повисоки облици на економска 
соработка врз основа на долгорочна производствена 
кооперација, специјализација, деловно-техничка 
соработка, трансфер на технологија, создавање на 
заеднички стопански претставништва и други об-
лици на долгорочна економска соработка. 

Ќе се преземаат и други мерки на заедничката 
економска политика и остварување на друга ак-
тивност со што ќе се поддржува зголемувањето на 
извозната способност на организациите на здру-
жениот труд. 

(2) За усогласување на размената со странство 
и обезбедување на повисока покриеност на увозот 
на стоките и услугите со извозот на стоките и ус-
лугите, ќе се преиспита оправданоста на увозот 
на одделни стоки и услуги кои не се битни за од-
вивање на процесот на производството, ќе се утвр-
дат материјални биланси за основните производи 
кои имаат значајно влијание врз увозните текови 
и ќе се води селективна политика на увоз на сто-
ки и услуги. 

На ниво на земјата ќе се разработи целосен 
систем на царинска политика на селективна осно-
ва со кој ќе се обезбеди соодветна заштита на до-
машното-производство и на технологијата во сог-
ласност со основните насоки на развојната поли-
тика и нивото на технолошкиот развој. Истовре-
мено, ќе се разработи посебен систем на заштита 
на производството на земјоделско-прехранбени про-
изводи со воведување на клизни прелевмани, се-
зонско ограничување и забрана на увоз на оддел-
ни земјоделско-прехранбени производи. 

Стоковниот режим во регулирањето на надво-
решно-трговскиот промет ќе претставува дополни-
телен инструмент на заштитата во функционира-
њето на 'развојот и ќе се остварува со континген-
тирање врз основа на усогласени материјални би-
ланси на производителите и потрошувачите на оп-
ределени СТОКИ на долгорочни основи. 

Во согласност со програмата за долгорочно ре-
гулирање на надворешно-трговската размена ќе се 

намали бројот на позиците на увозот на рестрик-
тивните режими. 

Во платно-билансните и девизно-билансните 
позиции на републиките и автономните покраини 
ќе се искажат потребите на девизни средства за 
конвертибилни и клириншки плаќања за увоз на 
нафта, нафтени деривати и јаглен за коксирање 
сразмерно на вкупната потрошувачка на нафтени 
деривати и кокс на нивната територија во соглас-
ност со енергетскиот биланс на Југославија и вкуп-
но предвидените средства во платниот биланс и де-
визниот биланс на земјата. 

Ќе се преземаат мерки и други активности за 
поттикнување на организациите на здружениот 
труд со самоуправни спогодби во рамките на са-
моуправните интересни заедници за економски од-
носи со странство на републиките и автономните 
покраини да обезбедат и да ги здружат потреб-
ните девизни средства за увоз на нафта, нафтени 
деривати и јаглен за коксирање. Во рамките на 
Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство ќе се утврдат единствени 
критериуми за начинот и динамиката на обезбе-
дувањето на девизните средства и други праша-
ња, сврзани со увозот на овие производи. 

Со примена на единствените критериуми за 
стекнувањето право на купување на девизи, во 
рамките на платно-билансните и девизно-биланс-
ните позиции на републиките и автономните пок-
раини ќе се предвиди начинот за обезбедување на 
девизи за увоз на суровини и репродукциони ма-т 
теријали што се од суштинско значење за оства-
рување на планираното производство. 

7. Обезбедувањето на средствата за финанси-
рање на општите-општествени и заеднички потре-
би преку буџетите на општествено-политичките за-
едници ќе се врши согласно со реалните ,матери-
јални можности на стопанството и работните луѓе 
и граѓаните. Со економската политика ќ е се обез-v 
бедува, издатоците за намирување на општите-оп-
штествени потреби да се движат со побавен пораст 
од растежот на општествениот производ и доходот 
во стопанството не сметајќи ги средствата што се 
наменети за придонес за буџетот на федерацијата. 
Истовремено, со усогласување на стапките на да-
ноците и другите давачки со промените на цените, 
ќе се оневозможува порастот на средствата за овие 
намени да биде повисок од договорениот пораст за 
односната година. 

Сите општествено-политички заедници и ко-
рисниците на средствата од буџетите ќе разрабо-
тат и утврдат конкретни мерки за штедење и ра-
ционално користење на средствата, со v кои врше-
њето на функциите ќе се остварува во рамките на 
реалните можности на буџетите. 

Финансирањето на буџетот на Републиката ќе 
се врши врз база на републичките закони, а во 
согласност со утврдената политика за обезбеду-
вање на средствата за задоволување на општите 
општествени и заедничките потреби преку буџе-
тите на општествено-политичките заедници со овој 
План. 

Годишниот обем на буџетот на Републиката ќе 
се утврдува секоја година со побавна динамика 
од стапката на порастот на општествениот произ-
вод во вкупното стопанство предивидено со Резо-
луцијата за тековната година и ќе претставува 
горна граница на потрошувачка за одделни бу-
џетски намени. 

За постабилно и поредовно функционирање на 
општите-општествени и заедничките потреби, пок-
рај средствата од сопствените изворни приходи ќе 
се ангажираат и дополнителни средства од буџет 
тот на Федерацијата. 

Од средствата на буџетот на Републиката, пок-
рај расходите за основната дејност на органите 
на управата и трансферните средства на другите 
општествено-политички заедници ќе се финанси-
раат, односно ќе се учествува во финансирањето и 
на одделните посебни намени и програми. 
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Ќе се поттикнува развојот во стопанството со 
обезбедување на средствата во вид на премии и 
компензации во трошоците на репродукцијата. 

Ќе се учествува во финансирањето на Програ-
мата за унапредување на индивидуалното земјо-
делство и за остварување на други посебни прог-
рами од пошироко значење за развојот на земјо-
делството. 

Ќе се продолжи со финансирање на одделни 
посебни намени од заеднички интерес на Републи-
ката и тоа за финансирање на одделни видови на 
инвалидска заштита, материјално обезбедување, 
боречки додатоци и здравствена заштита на учес-
ниците во НОВ; покривање на дел од трошоците 
за целосна здравствена заштита на населението; 
учество во Програмата за намалување на смртнос-
та ' на доенчињата и на малите деца; учество во 
Програмата за подобрување на санитарно-хиги-
енската и епидемиолошката состојба во Републи-
ката; пензиско-инвалидско осигурување по посеб-
ни републички прописи и други заеднички потреби. 

Ќе се обезбедуваат средства за учество во ост-
варувањето на посебни програми за проширување 
на материјалната основа на здружениот труд во 
областа на општествените дејности, органите на 
управата, за продолжување на активностите околу 
истражувачките работи на Студијата за пловниот 
пат Дунав — Морава — Вардар, Студијата за дол-
горочниот развој на енергетиката и за остварува-
ње на други истражувања од општ интерес на Ре-
публиката и за спроведување на програмите за 
заштита на езерата. 

Ќе се обезбедат средства за учество во финан-
сирањето на младинските работни акции. 

Ќе се продолжи со натамошната градба и оп-
ремување на објектите од правосудството врз ос-
нова на Програмата за развој на правосудните ин-
ституции и за остварување на посебни програми 
сврзани со обезбедување на работен простор, опре-
мување и модернизација на органите на републич-
ката управа и за решавање на станбените праша-
ња на вработените. 

Ќе се продолжи со натамошното финансирање 
на Програмата за урбанизација на населените 
места. 

За надминување на проблемите сврзани со ди-
намиката на приливот на средствата на буџетот на 
Републиката, по потреба ќе можат да се користат 
позајмици и кредити. 

8. За остварување на заедничките цели и за-
дачи во развојот на научно-истражувачката рабо-
та 41 за технолошкиот развој ќе се преземаат след-
ниве мерки и активности. 

8.1. На ниво на земјата, ќе се склучи опште-
ствен договор за стратегија на технолошкиот раз-
вој и ќе се утврдат цели и мерки за забрзан раз-
вој на сопствената технологија и за рационално 
користење на светската технологија. 

Организациите на здружениот труд, врз основа 
на усогласените програми за развој ќе вршат увоз 
на лиценци врз база на најсовремена технологија 
заради поттикнување на развојот на домашната 
технологија. Ќе се утврдат критериуми и постапки 
за купување на лиценци. 

Со самоуправно спогодување на ниво на земја-
та ќе се преземаат мерки за здружување на тру-
дот и средствата врз заеднички програми за развој 
на техниката и технологијата, како и избор на 
увозна технологија. 

8.2. Организациите на здружениот труд се по-
веќе ќе стануваат основни фактори во програми-
рањето на развојот на научноистражувачката ра-
бота и во обезбедувањето на материјални услови за 
позабрзан развој на научно-истражувачките деј-
ности. Плановите на истражувачката работа и при-
мената на научните резултати е неопходно да би-
дат составен дел на плановите за развој на орга-
низациите на здружениот труд. Во рамките на 
своите програми за развој, организациите на здру-
жениот труд ќе донесат програми за набавка на 
технологии и знаења, како и програма за поинтен-

зивен развој на сопствената научно-истражувачка 
работа. 

Со мерки на даночната и кредитната политика 
ќе се поттикнуваат работните организации повеќе 
да вложуваат во развојот на масовната инвентив-. 
на работа, во истражувачките капацитети и во 
истражувачко-развојната работа на сопствените 
истражувачки единици и во самостојните истра-
жувачки организации. 

Ќе се преземаат мерки и активности за из-
градување на единствен информативен систем со 
потсистеми, кој ќе биде способен навремено да 
обезбедува потребни научно-технички и патентни 
информации, стандарди и технолошки нормативи, 
кои се потребни на здружениот труд, на научните 
организации и развојните служби. 

Ќе се прават напори за надминување на усит-
нетоста и затвореноста и за обезбедување на соод-
ветна поделба на работата и специјализација на 
научно-истражувачките организации. 

Организациите на здружениот труд и здруже-
ното стопанство, програмите за интензивирање на 
научно-истражувачката работа ќе ги донесуваат 
непосредно и во рамките на самоуправните инте-
ресни заедници за научна дејност формирани по 
групи, гранки' и дејности. 

Ќе се поттикнува развојот на масовното науч-
но и техничко творештво. Во тие рамки ќе се раз-
виваат активностите за работно воспитување и 
стимулирање на талентираните млади луѓе и ќе се 
развиваат формите на производно-техничките нат-
превари и унапредување на техничката култура. 
Нејзиното омасовување меѓу работните луѓе и гра-
ѓаните ќе се остварува на принципот на слобод-
ната размена на трудот. 

Со примената на општествениот договор за тво-
рештвото ќе се создаваат услови, ќе се преземаат 
мерки и ќе се остварува широка општествена ак-
тивност за поттикнување на развојот и стимули-
рање на творештвото, утврдување на делот од до-
ходот остварен со примена на иновации, рациона-
лизација, техничко унапредување и друго и вред-
нување на придонесот на работникот по тој основ; 
унапредување на постапката околу пријавувањето 
на пронајдокот; донесување на самоуправни спо-
годби, односно Правилник за инвентивната дејност. 
Стимулативното наградување на инвентивниот труд 
ќе се поттикнува и со даночната политика и со 
други мерки. 

9. Сите носители на активност ќе ги согле-
дуваат потребите и можностите за работно активи-
рање на населението и ќе водат активна политика 
на вработување, при што ќ е се раководат од неоп-
ходноста политиката на вработувањето да биде во 
функција на потребите за зголемување на продук-
тивноста на трудот и поголемо зголемување на 
рационалноста и ефикасноста во стопанисувањето. 

Заради побрзо вклучување на младите стручни 
кадри во здружениот' труд и натаму ќе се продол-
ж и со примената на Законот за прием ' на прип-
равници. 

Ќе се развива системот на професионална 
ориентација и преквалификација, со цел да се раз-
решува несогласноста меѓу структурата на кадри-
те кои бараат вработување и потребите на орга-
низациите на здружениот труд и за приспособува-
ње на технолошките и организационите промени 
во процесот на производството. 

Потесното поврзување на индивидуалните^ зем-
јоделски стопанства со општествениот сектор и ме-
ѓусебното здружување ќе се поттикнува со бени-
фицирана даночна политика, создавање на услови 
за поорганизиран откуп на земјоделски производи 
и кредитирање на индивидуалното земјоделско сто-
панство. 

Ќе се поттикнува процесот на формирање на 
договорни организации, здружување на индиви-
дуалниот труд и општествениот сектор и користе-
ње на разни форми на кооперација и задругар-
и в е . 
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И натаму ќе се поттикнува откупот на девизи 
и приливот на средствата на девизните сметки и 
девизните штедни влогови на граѓаните, како и 
купувањето на хартии од вредност, кои ги изда-
ваат организациите на здружениот труд за изград-
ба на капацитети со кои се овозможува отворање 
на нови работни места во стопанството,, посебно во 
малото стопанство. 

Ќе се вршат даночни ослободувања на данокот 
од доход на организациите на здружениот труд за 
делот од доходот остварен со производство по сис-
темот „СИД", како и на заштитните организации и 
нивните работни заедници за професионална реха-
билитација и вработување на инвалиди. 

Ќе се склучи општествен договор за заеднина 
ките мерила и мерки за поттикнување на развојот 
и за унапредување на малото стопанство во СР 
Македонија во периодот од 1981 до 1985 година. 

Постапно ќе се создаваат услови и средства за 
проширување на заштитни работилници за вра-
ботување на инвалидизирани лица. 

10. Порамномерииот регионален развој на Ре-
публиката ќе се остварува врз непосредна иници-
јатива на здружениот труд, врз пошироко здру-
жување на средствата и трудот врз доходовни од-
носи на организациите на здружениот труд на по-
широко подрачје на Републиката, со непосредна 
иницијатива и учество на општините и на органи-
зираните сили во општествената репродукција пре-
ку процесот на договарање и спогодување. 

Врз самоуправни основи и заеднички планови 
ќе се развиваат разни облици на здружување на 
трудот и средствата на производствените и про-
метните организации на здружениот труд и на 
банките. Истовремено ова ќе се остварува и со 
здружувањето на индивидуалните земјоделци во зем-
јоделските задруги, во основни организации на 
кооперанти и други форми на здружување. 

Ќе се развива и унапредува и меѓуопштин-
ската соработка во сите сфери на економскиот и 
општествениот живот за кои постои заеднички ин-
терес со чие решение ќе се постигнат поповолни 
општествено-економски ефекти. 

И во наредниот период ќе се продолжи со на-
порите за создавање на поуедначени општи усло-
ви за општествен живот и работа на работните лу-
ѓе за развој на стопанската инфраструктура и 
развој на општествените дејности. 

Политиката на порамномерниот развој и оства-
рување на политиката за побрз развој на стопан-
ски недоволно развиените краишта ќе се оствару-
ва со посебни мерки на стопанскиот систем на 
економската политика. 

10.1. За остварување на политиката за побрз 
развој на стопански недоволно развиените краиш-
та, ќе се преземаат следниве мерки и активности: 

(1) Ќе се издвојат средства во висина од 150/о 
од годишниот прилив на постојаните средства^ на 
Фондот на федерацијата што ќе се остваруваат "по 
основ на задолжителен заем и тие ќе се користат 
преку Републичкиот фонд за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
краишта во Социјалистичка Република Македонија. 

Истовремено ќе се обезбедат постојани сред-
. ства на Републичкиот фонд по пат на задолжите-

лен заем, во висина од 0,14% од општествениот 
производ во општествениот сектор на стопанството 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Начинот за обезбедување на постојани сред-
ства на Републичкиот фонд по пат на задолжите-
лен заем ќе се уреди со посебен закон; 

(2) Инвестиционите зафати во стопански недо-
волно развиените краишта ќе се поддржуваат и од 
средствата на Фондот на федерацијата што ќе се 

'остваруваат преку овластената банка. 
Учеството на средствата на Фондот на феде-

рацијата по овој основ во конструкцијата на кре-
дитирањето, ќе изнесува до 25% од пресметковната 
вредност на инвестицијата; 

(3) Ќе -се настојува постојните средства на 
Фондот на федерацијата што ќе се формираат со 
здружување на трудот и средствата врз доходовни 
односи и заеднички интереси, првенствено да се 
остваруваат во стопански недоволно развиените 
краишта во Републиката; 

(4) Најмалку 35% од вкупниот износ на сред-
ствата на Фондот на федерацијата кои ќе се фор-
мираат по основ на задолжителен заем и врз ос-
нова на здружување на трудот и средствата врз 
доходовни односи и заеднички интереси ќе се ан-
гажираат за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените краишта; 

(5) Со постојаните средства со кои ќе распо-
лага Републичкиот фонд диференцирано ќе се 
поддржува стопанскиот развој на стопански недо-
волно развиените краишта во зависност од степе-
нот на нивната развиеност. Ова поблиску ќе се 
уреди со општествен договор за поттикнување и 
остварување на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените краишта и за условите и кри-
териумите за употреба на средствата од Републич-
киот фонд за периодот од 1981 до 1985 година; 

(6) На Републичкиот фонд ќе се обезбедат 
средства без обврска на враќање. Ова ќе се обез-
беди со насочување на третина од вишокот на 
приходите на каматите на Народната банка на Ма-
кедонија, а најмалку 200 милиони динари. 

Овие средства ќе се користат, пред се, за учес-
тво во уредувањето на земјиштето (изградба на 
пристапни патишта, обезбедување на вода и други 
комунални објекти) и за обезбедување на други 
погодности со кои ќе се поттикнува остварува-
њето на развојните програми во стопански недо-
волно развиените краишта врз здружување на 
трудот и средствата, како и за развој на дру^а 
стопанска инфраструктура и за проширување на 
материјална основа на трудот на организациите 
на здружениот труд од општествените дејности. 

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

(7) За обезбедување на поуедначени услови за 
задоволување на општите-оггштествени и заеднич-
ките потреби на стопански недоволно развиените 
краишта од буџетот на Републиката ќе се обезбе-
дат дополнителни средства; 

(8) Најмалку 40% од кредитите што Републи-
ката ќе ги добие од Меѓународната банка за обно-
ва и развој по основ на кредитните линии за раз-
вој на индустријата и земјоделството, ќе се насо-
чат за поддржување на програмите во стопански 
недоволно развиените краишта; 

(9) Организациите на здружениот труд од дру-
ги подрачја на Републиката ќе бидат ослободени 
од данокот од доход за делот од доходот во виси-
на на средствата што ќе ги вложат од сопстве-
ните средства за развој на стопански недоволно 
развиените подрачја; 

'(10) Ќе се настојува интересните заедници од 
областа на образованието, науката, културата, фи-
зичката култура, социјалната заштита, општестве-
ната заштита на децата и вработувањето, про-
грамите на нивни одделни активности во стопан-
ски недоволно развиените, краишта да ги оства-
руваат под поповолни услови на финансирање; 

i(ll) Ќе се настојува при остварувањето на про-
грамата за истражувачки работи во рударството, 
кога истражувањата се остваруваат во стопански 
недоволно развиените краишта, да се обезбедат 
поповолни услови во конструкцијата на финан-
сирањето; 

(12) При изградбата на регионалните и магис-
тралните патишта, како и при остварувањето на 
Програмата за изградба на локални патишта, кога 
таа се остварува во стопански неддволно развие-
ните краишта ќе се настојува да се обезбедат 
поповолни услови во конструкцијата на финанси-
рањето; 

(13) При пополнувањето на републичките сто-
ковни резерви ќе се настојува приоритет да се 
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даде на набавките од организациите на здруже-
ниот труд од стопански недоволно развиените 
краишта; 

((14) Стопански недоволно развиените општини 
со свои мерки и активности ќе обезбедат: 

— ослободување на дел од комуналните надо-
местоци или уредено градежно земјиште кога се 
работи за изградба на дисперзирани капацитети 
од организациите на здружениот труд од други 
подрачја на Републиката и земјата и 

— во договор со основните и општинските са-
моуправни интересни заедници од општествените 
дејности ќе ги ослободуваат организациите на 
здружениот труд од обврски за издвојување на 
средства од доход и личните доходи за заеднич-
ки потреби, освен за здравствена заштита, за зго-
лемениот број на вработени лица во нови објекти 
за време од 2 до 3 години кога како инвеститори 
се јавуваат организациите на здружениот труд 
од другите подрачја на Републиката и земјата; 

(15) Ќе се настојува банките и другите корис-
ници на општествените средства за проширена 
репродукција да им даваат приоритет во креди-
тирањето на инвестиционите зафати на стопански 
недоволно развиените краишта, ако тие по кон-
струкција на кредитирање и економската ефикас-
ност имаат подеднакви ефекти; 

(16) Ќе се преземаат и други мерки на теков-
ната економска политика со кои ќе јакне репро-
дуктивната способност на организациите на здру-
жениот труд и ќе обезбедуваат материјални рам-
ки и други услови за побрз развој на стопански 
недоволно развиените краишта; 

(17) Ќе се изработат конкретни програми за 
развој и ќе се остварува координирана акција за 
остварување на заедничките цели и задачи на по-
литиката за побрз развој на стопански недоволно 
развиените краишта во Републиката. 

10.2. Ќе се создаваат материјални и други ус-
лови за развој на поширокото подрачје на Репуб-
ликата, а особено за побрз развој на краиштата 
надвор од центрите на општините. 

Ова ќе се остварува преку забрзан процес на 
проширување на материјалната основа на трудот 
во стопанството во краиштата надвор од центрите 
на општините и со позабрзан развој на подрачје-
то во граничниот појас и определените ридско-
планински реони. 

Ова ќе се остварува и со натамошно нерам-
номерно разместување и развивање на стопанска-
та инфраструктура и развој на општествените 
дејности. 

За остварување на ова ќе се преземаат след-
ниве мерки и активности: 

(1) Инвестиционите вложувања кога се оства-
руваат надвор од потесната локација на органи-
зацијата на здружениот труд и кога се оствару-
ваат во подрачјето на граничниот појас и опре-
делените ридско-планински реони ќе бидат под-
држувани со средствата на фондот на федераци-
јата во износ до 20% во пресметковната вредност; 

(2) Ќе се обезбедува надоместок на дел од ка -
матите на организациите на здружениот труд за 
кредитите што ќе се користат од банкарски сред-
ства за проширување на материјалната основа на 
стопанството во пограничниот појас и определе-
ните ридско-планински реони; 

(3) Организациите на здружениот труд ќе би-
дат ослободени од данокот од доход за делот од 
доходот во висина на средствата што ќе ги вло-
жат од сопствените средства за развој на ридско-
планинските и граничните подрачја во Републи-
ката; 

(4) Позабрзаниот развој на подрачјето во гра-
ничниот појас и определените ридско-планински 
реони ќе се остварува врз посебни програми на 
општините и врз реализација на заеднички про-
грами за остварување на одделни договорно утвр-
дени задачи што се од посебно значење за оства-
рување на оваа политика. Ова е особено сврзано 
со уредувањето на просторот на овие подрачја, со 

изградба на сообраќајници и други објекти од сто-
панската инфраструктура и позабрзано развивање 
на стопанството. 

Со општествен договор за реализирање на по-
литиката за позабрзан развој на подрачјето на 
граничниот појас и определените ридско-планин-
ски реони, за периодот од 1981 до 1985 година ќе 
се утврди опфатот на овие подрачја и мерките и 
активностите за нивниот позабрзан развој; 

(5) За поддржување на развојот на пошироко-
то подрачје во Републиката, општините ќе вршат 
ослободување на дел од комуналните надоместоци 
или ќе обезбедат уредно градежно земјиште и во 
договор со самоуправните интересни заедници ќе 
обезбедуваат ослободување од обврски за издво-
јување на средства од доходот и личните доходи 
за заеднички потреби, освен за здравствена заш-
тита, за зголемениот број на вработени лица во 
новите објекти за време од 2 до 3 години. 

11. За натамошен развој и јакнење на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита, 
сите општествено-политички заедници, организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници и работните луѓе и гра-
ѓаните ќе создаваат - потребни материјални, орга-
низациони, кадровски и други услови за постоја-
но јакнење на одбранбената способност на земјата. 

За остварување на активностите и задачите 
од општонародната одбрана ќе се издвојат и насо-
чат средства од Републиката и општините во из-
нос од 0,6% од националниот доход остварен во 
Републиката. 

Истовремено, ќе се преземаат и други посебни 
мерки за создавање на стоковни резерви на основ-
ни прехранбени и индустриски производи за ра-
ционирано снабдување на населението и другите 
потрошувачки структури во војна, за учество во 
изградба на магацински простор, за оспособување 
на општествените организации за остварување на 
нивната активност во областа на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита во мир и 
за нивно дејствување во војна за оспособување 
на стопанските и општествените 'дејности за брз 
премин на работа и функционирање во сите усло-
ви на непосредна воена опасност и во војна, како 
и за успешна заштита и засолнување на населе-
нието. 

Ќе се создаваат услови за остварување на 
посебна програма за модернизација и техничко оп-
ремување на државната и јавната безбедност, оп-
штествената самозаштита и општонародната одбра-
на за вршење на работи од надлежност на Репуб-
ликата. 

12. Со цел за рационално користење на ресур-
сите и остварување на оптимална просторна раз-
местеност на населението, стопанските потенци-
јали, општествените дејности, инфра-структурни-
те системи и на други сегменти како основа на 
оптимален општествено-економски развој и на ј -
рационална просторна организација, ќе се созда-
ваат материјални и други услови со кои ќе се 
обезбеди, особено следново: 

(1) Со развивањето на просторната разместе-
ност и инфраструктурните системи да се обезбеди 
изедначување на можностите сите подрачја на Ре-
публиката да имаат приближно еднакви услови 
за снабдување со енергија; да се прошират повр-
шините под вода и обработливите површини под 
наводнување, да се подобрат условите за водо-
снабдување на населените места; да се уредат 
порои и регулираат речните корита и со тоа да 
се заштити поголема површина од ерозии и поп-
лави; да се прошири мрежата на комуналните 
фондови за водовод и канализација и за решава-
ње на отпадните води и да се зголемат површи-
ните под современи сообраќајници, особено од ре-
гионалните и локалните патишта; 

(2) Со уредување на продуктивното земјиште 
и пренаменување на определен обем на пониско 
квалитетно земјоделско земјиште ќе се изврши 
забрзано пошумување на голините и проширување 
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на шумскиот фонд и ќе се обезбеди повисок сте-
пен на уред еност и отвореност на шумите; ќе се 
мелиорира поголем дел од пасиштата; ќе се зго-
лемат површините под вештачки ливади и ќе се 
спроведе арондаџија на поголемата површина и 
со тоа ќе се создадат поголеми комплексни произ-
водни целини; ' 

(3) Урбаната трансформација1 и изградбата на 
урбаниот простор да се остварува особено со ре-
конструкција, асанација и проширување на постој-
ните населби, при што да се обезбеди порационал-
но користење на изградените објекти, уреди и ин-
сталации економичност во градењето водејќи смет-
ка за хуманите и естетските компоненти во обли-
кувањето на средината; чување и унапредување на 
животната околина; економисување со енергијата 
и водата; рационализирање на градежното зем-
јиште; отстранување на разликите во условите 
на живеење во различни делови од населбите; и 
со негување на традицијата во градителството и 
слично. 

Истовремено во населбите и населените места 
ќе се создаваат услови за порационално уредување 
и опремување на просторот во смисла на прила-
годување и подигнување на стандардот кон град-
скиот начин на живеење. 

Заради создавање на услови за поефикасна 
реализација на политиката на просторната орга-
низација, уредување и опремување на просторот 
и развојот на урбанистичката дејност во Репуб-
ликата, ќе се создаваат услови за завршување и 
спроведување на Просторниот план на Социјалис-
тичка Република Македонија и ќе се изработат 
регионални просторни планови и просторни пла-
нови на општините. 

Ќе се создаваат и услови за изработка и на 
соодветна урбанистичка документација, со неопход-
ни елементи за насочен просторен развој за опре-
делен број населби и ќе се извршат измени и 
дополнувања на основните урбанистички планови 
на градовите, во согласност со просторните и оп-
штествените планови на општините. 

13. Со вкупните мерки и активности што ќе се 
преземаат за решавање на општествениот развој, 
истовремено ќе се обезбедуваат и потребите за за-
чувување и развој на природните и со труд соз-
дадени вредности на човековата околина, а осо-
бено за намалување на загадувањето на водата, 
воздухот и почвата; спречување на штетната бу-
чава; рационално разместување на производните 
капацитети и со' таков развој на населените места 
со кои долгорочно ќе се спречуваат штетните 
последици на- развојот врз животната средина; 
чување на изворноста и комплексноста на приро-
дата и задржување на еколошката рамнотежа и 
грижата за обезбедување на услови за зачувување 
и развој на природните и со работа создадени вред-
ности на човековата околина. 

Истовремено од страна на општествено-поли-
тичките заедници, организациите на здружениот 
труд и месните заедници ќе се преземаат мерки 
за создавање на поповолни услови со цел обез-
бедување на поцелосна заштита на работната и 
животната средина. 

Т р е т д е л 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ, ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ 

И ИНТЕРЕСИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМ-
акиот РАЗВОЈ 

За остварување на заедничките цели и инте-
реси на општествено-економскиот развој, а врз 
основа на договорите за основите на Општестве-
ниот план на Југославија и договорите за осно-
вите на Општествениот план на Социјалистичка 
Република Македонија, се утврдуваат посебни об-
врски и задачи за поттикнување на развојот на 

дејностите и за реализација на договорената поли-
тика на развојот во периодот од 1981 до 1985 го-
дина. 

1. Социјалистичка Република Македонија ќе 
издвојува 1,83% од општествениот производ на 
општественото стопанство за постојани средства 
на Фондот на федерацијата за, кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини. 

Овие средства ќе се обезбедат врз следните 
основи: 

— 50% со здружување на трудот и средствата 
меѓу организациите на здружениот труд од целата 
земја, а особено од стопански развиените подрач-
ја на доходовни основи и врз основа на заеднич-
ки интерес. 

— 50% со задолжителен заем кој го уплату-
ваат основите организации на здружениот труд 
кои вршат стопанска дејност. 

Обврските на Републиката спрема фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини ќе се уредат со посебен закон. 

Со посебен договор на републиките и на авто-
номните покраини што ќе се донесе до крајот на 
првото полугодие на 1981 година ќе се утврди ди-
намиката на здружувањето на трудот и средствата 
и другите прашања во врска со разработката и 
со спроведувањето на основните решенија што се 
однесуваат на постојните средства на Фондот на 
федерацијата што се формираат по пат на здру-
жување на трудот и средствата. 

Доколку во текот на годината не се склучи 
самоуправна спогодба за здружување на трудот 
и средствата меѓу основните организации на здру-
жениот труд, Републиката на крајот на годината 
ќе ги уплати средствата на сметка на Фондот на 
федерацијата како задолжителен заем за нивно 
насочување преку Фондот. 

Во Републиката ќе се подготват програми за 
здружување на трудот и средствата, што ќе се 
остварува со средствата на Фондот на федераци-
јата. -

Дополнителните средства што Републиката ќе 
ги оствари од буџетот на Федерацијата ќе се ко-
ристат за обезбедување на поуедначени услови 
за задоволување на општите-општествени потреби 
во општините; финансирање на одделни намени 
од заедничка потрошувачка во здравството; за 
развој на материјалната основа на трудот во об-
разованието, здравството и културата и за финан-
сирање "на други општествени служби од посебно 
значење во Републиката. 

2. Социјалистичка Република Македонија ќе 
се ангажира во остварувањето на посебниот дого-
вор за политиката за најбрз развој на 'Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово за периодот 
од 1981 до 1985 година. 

3. Социјалистичка Република Македонија ќе 
обезбедува средства за редовно намирување на об-
врските за отстранување на последиците од земјо-
тресот во Социјалистичка Република Црна Гора 
според Законот. 

4. За развој на дејностите што имаат посебно 
значење за усогласување на тековите на репро-
дукцијата и остварување на другите основни за-
дачи утврдени со овој план, Републиката ќе пре-
зема посебни мерки на економската политика и 
ќе остварува друга активност. 

4.1. За унапредување и развој на производ-
ството во. дејностите на стопанството ќе се преземе 
следново: 

(1) Ќе се врши отстапување на данокот од до-
ход за делот од доходот што организациите на 
здружениот труд од индустријата и рударството, 
земјоделството, шумарството, угостителството и ту-
ризмот, јавниот патен и железнички сообраќај и 
градежништвото ќе го остварат со извоз на стоки 
и услуги; 
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i(2) Организациите на здружениот труд од сто-
панството, за периодот од три години, ќе бидат 
ослободени од плаќање на данок од доход и на 
лични доходи, за доходот и личниот доход оства-
рен со производството и вршење на услуги, за 
кои ќе здружат труд и средства врз доходовни 
односи, за остварување на заедничките развојни 
програми; 

(3) Организациите на здружениот труд од дру-
ги подрачја во Републиката ќе бидат ослободува-
ни од данокот од доход за делот од доходот во 
висина на средствата кои основната организација 
на здружениот труд ќе ги вложи од сопствени 
средства за остварување на развојни програми во 
стопански недоволно развиените краишта во по-
драчјата на граничниот појас и определените рид-
ско-планински реони. 

(4) Ќе се ослободуваат од плаќање на дано-
кот од доход за делот од доходот што организа-
циите на здружениот труд ќе го вложат од соп-
ствени средства за изградба на електроенергетски 
објекти; за изградба на хидромелиоративни сис-
теми освен организациите на здружениот труд од 
областа на водостопанството; за изградба на кому-
нални објекти; за развој на заштитните и другите 
основни организации на здружениот труд за про-
фесионална "рехабилитација, оспособување и вра-
ботување на лица со психофизички недостатоци 
и лица со намалена работна способност; како и 
за издвојувањата од доходот за зачувување,' уна-
предување и заштита на човековата околина; за 
општонародна одбрана и општествена самозашти-
та; издвојувањата за остварување на солидарност 
во изградбата и користењето на станови и за дру-
ги вложувања и издвојувања утврдени со Закон; 

(5) ,Пресметаниот годишен износ на данокот 
од доход ќе им се отстапува на основните орга-
низации на здружениот труд, од електростопан-
ството, водостопанството и ПТТ сообраќај, со на-
мена за развој на материјалната основа на здру-
.жениот труд; , 

(6) Ќе се донесе закон со кој ќе се определи 
делот на доходот што е резултат од работењето 
во исклучителни погодности во производството на 
електрична енергија од хидроцентралите, делот 
што ќе се насочи за изградба на електроизвори 
во Републиката и делот од доходот што ќе се 
користи за проширување на материјалната основа 
на здружениот труд во општината; 

(7) Средствата од штедните влогови и другите 
средства на граѓаните ка ј поштенската штедил-
ница со најмалку 70% ќе бидат насочени за реа-
лизација на програмата за развој на поштенско-
телеграфско-телефонскиот сообраќај, а 5% за до-
опремување на железничкиот сообраќај; 

- (8) Ќе се обезбедат средства за надоместок на 
дел од каматата и тоа за: инвестиционите вложува-
ња во хидросистемите и во мали акумулации за 
кредитите од странство; инвестиционите Nвложу-
вања во туризмот за кредитите што учествуваат 
до 40% од пресметковната вредност на објектот; 
кредитите за инвестиционите вложувања во ин-
дивидуалното стопанство; создавање на резерви на 
месо во жив добиток; за кредитирање на разво-
јот на производството за вооружување и воена 
опрема; за кредитирање на развојот во погранич-
ниот појас и во определените ридско-планиски ре-
они; како и за кредитите на издавачките органи-
зации за издавање на учебници, прирачна лите-
ратура и други изданија во согласност со општес-
твените потреби и интереси; 

(9) Републиката ќе обезбеди средства за учес-
тво во финансирањето на програмата за рударски 
истражувања, изградба и реконструкција на ло-
калните патишта, пошумување на голините, заш-
тита од градобијност и во активностите од посе-
бен 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 250 милиони динари 

од средствата на Републиката, а најмалку 450 
милиони динари по двата основа; Програмата за 
изградба и^ реконструкција на локални патишта 
до 30 милиони динари; Програмата за^ пошумува-
ње на голините ќе насочи третина од вишоците 
од каматите на Народната банка на Македонија и 
ќе се обезбедат 200 милиони динари-од средствата 
на Републиката, а најмалку 400 милиони динари 
по двата основа; Програмата за докомплетирање 
на мрежата за заштита од градобијност до 70 
милиони динари; Програмата за намени од посебен 
општествен интерес во областа на водостопанство-
то во висина на средствата што ќе се' формираат 
по основ на такси од вода, а најмалку до 200 ми-
лиони динари и за изградба на основните објекти 
во хидромелиоративните системи до 130 милиони 
динари; 

'(10) За изградба и модернизација на магистрал-
ни и регионални патишта, ќе се отстапува сегаш-
ниот дел од даноците и таксите на нафтени дери-
вати; 

(11) Дел од идното зголемување на придонесите 
од цената на нафтените деривати ќе се наменува 
за изградба и модернизација на магистрални и 
регионални патишта и за изградба и модерниза-
ција на железнички линии; 

(12) Ќе се безбедува компензација на дел од 
трошоците за репродукција во железничкиот со-
обраќај, жичарите и во производството на термо-
електрична енергија; 

(13) Ќе се ослободуваат од плаќање на данок 
од доход организациите на здружениот труд од 
производството на јаглен, термоелектричната енер-
гија, железничкиот сообраќај и договорните орга-
низации од малото стопанство; 

(14) За градскиот сообраќај ќе се обезбедат ис-
тите поволности што сега ги има во плаќањето на 
данок на промет на горивото; 

i(15) Ќе се врши ослободување од обврска за 
плаќање на задолжителен заем за Фондот на фе -
дерацијата и ќе се врши диференцирано задол-
жување. Ослободувањето од обврската за плаќање 
на задолжителен заем за Фондот на федерација-
та или плаќање по намалени стапки ќе им се 
обезбеди на организациите на здружениот труд, 
од дејностите за производство на термоелектична 
енергија, производство на јаглен, производство на 
железна руда, црната металургија, производство 
на руди од обоени метали, производство на обое-
ни метали; производство на неметални минерали; 
производство на базни хемиски производи и во 
другите индустриски дејности каде што" се врабо-
тени повеќе жени, а особено производство на тек-
стилни предива и ткаенини, производство на гото-
ви - текстилни производи, кожа и крзно, кожни 
обувки и галантерија; преработка на каучук; како 
и за производство и преработка на хартија; земјо-
делското производство, производството на прехран-
бени производи, производство на сточна храна; 
водостопанството; железничкиот и воздушниот со-
обраќај; ПТТ услугите; угостителството; занает-
чиските ' услуги и поправки и организациите кои 
се занимаваат со домашни раквотворби и суве-
нири. 

4.2. За унапредување на производството во деј-
ностите кои придонесуваат за производство на хра-
на и на биолошки суровини ќе се презема след-
ното: 

(1) На ниво на земјата ќе се задржи приме-
ната на заштитни цени во земјоделството за пче-
ница, пченка, оризова арпа, шеќерна репа, сон-
чоглед, соја, маслодајна репка, суров тутун, гове-
да, свињи, овци и волна; 

(2) Ќе се воведат заштитни цени за одделни 
производи во земјоделството и на ниво на Репуб-
ликата. Производите за кои ќе се утврдат заштит-
ни цени ќе се одредат со одлука на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија; 
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(3) Ќе се обезбедуваат средства за плаќање на 
премии за одделни земјоделски производи и ком-
пензација на цената на вештачките ѓубрива; 

(4) Ќе се создаваат услови и ќе се преземаат 
мерки и активности за порационално користење 
на земјоделското земјиште, преку самоуправно 
здружување на земјиштето на индивидуалните зе-
мјоделски производители меѓусебно и со општес-
твениот сектор, за поинтензивно користење на зе-
мјиштето од страречките домаќинства и за уреду-
вање на земјиштето по пат на арондација, комаса-
ција, мелиорации и со други мерки на земјишната 
политика; 

(5) Ќе се обезбедат, средства за учество во фи-
нансирањето на посебни активности за унапреду-
вање на земјоделското производство и тоа за уна-
предување на индивидуалното земјоделство; за соз-
давање на вештачки ливади на ерозивни ораници 
и мелиорирање на природните ливади и пасишта 
во ридско-планинските подрачја за унапредување 
и забрзан развој на пчеларството и за унапредува-
ње на коњарството. 

Во остварувањето на овие активности Репуб-
ликата ќе учествува со средства и тоа за реали-
зација на програмата за унапредување на инди-
видуалното земјоделство до 230 милиони динари; 
Програмата за создавање на вештачки ливади на 
ерозивни ораници и мелиорирање на природни 
ливади во ридско-планинските подрачја до 80 
милиони динари; Програмата за унапредување и 
позабрзан развој на пчеларството до 10 милиони 
динари и Програмата за развој на коњарството до 
30 милиони динари. 

Реализацијата на овие активности ќе се оства-
рува со посебни програми и со заедничко финан-
сирање со организациите на здружениот труд, оп-
штините, градот Скопје, самоуправните интересни 
заедници и други организации и заедници. Тоа ќе 
се утврди со договори или со самоуправни спо-
годби за реализација на овие заеднички задачи. 

4.3. Републиката ќе обезбеди 25 милиони ди-
нари за учество во изготвувањето на програмата 
на општините за изработка на урбанистичка доку-
ментација "на определени населени места. 

4.4. Републиката ќе обезбеди средства за учес-
тво во програмите за заштита на Охридското, Пре-
спанското и Дојранското Езеро. 

5. На ниво на Републиката ќе се донесе би-
ланс за производство, потрошувачка, увоз, извоз 
и резерви на основни земјоделско-прехранбени 
производи и тоа за пченица, брашно, пченка, ориз ; 
сончоглед, соја, маслодајна репка, масло за јаде-
ње, говедско, свинско и овчо месо, говеда, свињи 
и овци, шеќерна репа, тутун и волна. На оваа 
основа секоја година најдоцна до први септем-
ври ќе се утврдат годишни биланси за наредната 
економска година. 

Ќе се донесе енергетски биланс на Социјалис-
тичка Република Македонија за периодот од 1981 
до 1985 година. Врз оваа основа секоја година ќе 
се донесува годишен енергетски биланс. 

6. Републиката со мерки на економската поли-
тика и со други мерки и активности, ќе создава 
услови за поусогласен развој на општествените 
дејности и ќе се ангажира со средствата за задо-
волување на договорените заеднички потреби и за 
проширување на материјалната основа на трудот 
во општествените дејности. 

6.1. Со мерки на економската политика, ќе се 
презема следново: 

(1) Организациите на здружениот труд ќе би-
дат ослободувани од данокот од доход за делот 
од доходот во висина на сопствените средства вло-
жени за развој на истражувачките капацитети, ис-
тражувачко развојните работи во сопствените истра-
жувачки развојни единици, во самостојните истра-
жувачки организации, како и за вложувањата 
за развој на материјалната основа на трудот на 
организациите од дејностите на културата, физич-
ката култура и техничката култура. 

(2) Дел од средствата што се остваруваат од 
приредување игри на среќа ќе се насочуваат за 
финансирање на социјално-хуманитарните дејнос-
ти и за финансирање на развојот на физичката 
култура, пред се, за изградба, опремување и те-
ковно инвестиционо одржување на објектите за 
физичка култура. 

6.2. Републиката ќе учествува со средства во 
заедничките програми за намалување на смртнос-
та на доенчињата и малите деца, за подобрување 
на санитарно-хигиенската и епидемиолошката со-
стојба во Републиката, за создавање услови за 
укажување здравствена заштита на вкупното на-
селение што одговара на правата по основ на ра-
ботничко осигурување, за изградба и опремување 
на простор во насоченото образование, изградба 
и опремување на простор во областа на научните 
дејности, адаптација и опремување на простор за 
културни активности во определени населени мес-
та, изградба и адаптација на објекти за библиоте-
ки и музеи во стопански недоволно развиените 
краишта и во подрачјата на граничниот појас, 
обезбедување на услови за довршување, изградба 
и опремување на клинички и друг современ про-
стор за здравствена заштита од општ интерес на 
Републиката, за изградба на објекти од областа 
на физичката култура и за изградба на објекти 
од областа на техничката култура. 

Републиката ќе учествува во реализацијата на 
програмите за изградба и опремување на просто-
рот за потребите на развојот на општествените 
дејности за периодот од 1981 до 1985 година и тоа 
во реализација на Програма за изградба и опре-
мување на училишниот простор во насоченото об-
разование до 200 милиони динари; Програма за 
изградба и опремување на простор за научна деј-
ност до 80 милиони динари; Програма за адапта-
ција и опремување на простор за културни актив-
ности во определени населени места до 60 милиони 
динари; Програма за изградба и адаптација на 
објекти за библиотеки и музеи во стопански недо-
волно развиените краишта и во подрачјата на по-
граничниот појас до 30 милиони динари; за довр-
шување, отпочнување со изградба и опремување 
на клинички и друг современ простор за здрав-
ствена заштита од општ интерес на Републиката 
до 400 милиони динари; Програма за изградба на 
објекти во областа на физичката култура до 80 
милиони динари; Програма за изградба на објек-
ти во областа на техничката култура до 10 мили-
они динари. 

Истовремено ќе се обезбедат средства и за из-
вршување на обврските преземени од порано за 
изградба и опремување на просторот во насоченото 
образование, за изградба на објекти од областа 
на културата и здравството. 

7. Организациите на здружениот труд ќе ги 
преземат следниве мерки и активности: 

(1) Ќе го забрзаат самоуправното здружување 
на трудот и средствата меѓу репродукционо и до-
ходовно зависните основни и други организации на 
здружениот труд во пошироки облици, на органи-
зирање и интересно поврзување. 

За таа цел, организациите на здружениот труд 
ќе го поттикнуваат формирањето на заедници за 
планска и деловна соработка во одделни дејности 
кои се од значење на трансформацијата на произ-
водството и услугите. 

Врз самоуправни спогодби и договори за осно-
вите на плановите на организациите на здруже-
ниот труд, поблиску ќе се утврди развојот на по-
драчјето на производството на сурово железо и 
поврзано со ова користењето на железниот кон-
центрат од полиметалната никлоносна руда; про-
изводство на лимови и други челични производи 
и поврзано со тоа производството на челични кон-
струкции, процесна опрема и опрема на градеж-
ништвото и рударството; производство на сообра-
ќајни средства и делови, производство на руди 
на обоени метали и производство на обоени метали 
и поврзано со ова усогласување на развојот на пре-
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работните на обоени метали; специјализација на 
производството и услугите во графичката индус-
трија; производство на хемиски влакна и нивна 
преработка во текстилната индустрија; производ-
ство на дрвени плочи; производство на лебни 
жита; на шеќерна репка, сончоглед и маслодајна 
репка, овошје и зеленчук за преработка, сточна 
храна и добиток за гоење и на подрачјето на про-
изводството на семенски, саден и приплоден ма-
теријал и на туризмот. 

(2) Ќе преземаат мерки за рационализација и 
штедење на енергијата и суровините и репродук-
ционите материјали, а посебно од увоз и за еко-
номисување со сите видови на непроизводни тро-
шоци. 

За таа цел организациите на здружениот труд 
ќе изготват посебни програми за штедење и ра-
ционализација и ќе донесат мерки за нивна реа-
лизација. Со ова треба да се обезбеди намалување 
на трошоците на работењето, порационално корис-
тење на енергијата и заменување на течните го-
рива со други домашни видови на енергија, по-
добро користење на времето, поизедначен ритам 
во производството и врз основа на тоа, подобро 
искористување на работниот фонд во годината, 
намалување на трошоците на транспортот, повисо-
ко користење на отпадните суровини и материјали 
и друго. 

(3) Ќе остварат повисок извоз на стоки и ус-
луги како интегрален дел на деловната и развој-
ната политика на секоја организација на здруже-
ниот труд. За таа цел основните и другите органи-
зации на здружениот труд ќе донесат посебни 
програми за развој на економските односи со стран-
ство, меѓусебно ќе ги усогласат и во заедница со 
другите организации на здружениот труд и други 
носители на активностите ќе преземаат мерки за 
реализација на договорената политика. 

При ова, тежиштето ќе се стави врз: 
— приспособување на производството спрема 

барањата на странски пазари, на зголемување на 
конкурентската способност на производите и ус-
лугите, поорганизирано настапување на странски-
от пазар и на интензивирање на процесот на дохо-
довно поврзување заради остварување на поголе-
ма извозна активност и заедничко остварување на 
потребните девизни средства за стоковни и несто-
ковни плаќања; 

— преиспитување на издатоците за суровини, 
репроматеријали и опрема и врз таа основа под-
готвување на програми за рационализација и ште-
дење на увозните стоки и воопшто за рационално 
користење на странските средства за плаќање и 
на програми за супституција на увозот, а посебно 
програми за штедење на нафта и нафтени дери-
вати; 

— превозот на стоки при остварувањето на 
надворешно-трговската размена на Републиката, 
првенствено да се реализира преку домашните 
превозни капацитети и 

— развивање на економски и деловно јаки 
техничко-кадровски финансиски оспособени и ефи-
касно организирани организации на здружениот 
труд за остварување - на надворешно трговската 
размена, со цел тие да бидат во состојба успешно 
да делуваат во сложените услови на меѓународ-
ниот пазар. Истовремено, со заедничка активност 
на носителите на економските односи со странство 
ќе преземаат мерки за остварување на поголема 
координација и настап на извозно увозните орга-
низации во странство. 

(4) Заедно со другите носители на активности 
Ќе преземаат мерки и активности за зголемување 
на вработеноста и продуктивноста на трудот и во-
општо за натамошно интензивирање на процесот 
на јакнење на квалитативните фактори во стопа-
нисувањето. 

Тоа ќе го остваруваат со утврдување на ме-
ѓусебните права, обврски и одговорности на работ-
ниците, кои се однесуваат на вработувањето, об-
разованието и стручното усовршување на кадрите 

за вршење на производствените и самоуправните 
функции, со планирање на кадри за идниот пе-
риод, со преземање на мерки и создавање на ус-
лови за континуиран пораст на продуктивноста 
на трудот и за поголемо потпирање на развојот 
врз јакнењето на квалитативните фактори во сто-
панисувањето, со создавање услови на творештво-
то, инвентивната дејност, пронаоѓаштвото, новатор-
ството и рационализаторството да станат понепо-
средна масовна практика на здружениот труд и 
основна сила за унапредување на општествената 
продуктивност на трудот, за поголема ефикасност 
во стопанисувањето и развојот воопшто и со пре-
земање на мерки за натамошно унапредување на 
самоуправното организирање на науката, како со-
ставен дел на здружениот труд. 

(5) Проширувањето на материјалната основа 
на здружениот труд ќе се оствари со повисока 
економија на користење на средствата, скратување 
на активизациониот период на изградба и приме-
на на економско-технички решенија, кои инвес-
тицијата ја прават порационална и со повисок 
економски и технички ефект. 

(6) Ќе создаваат услови за обезбедување на 
побрз развој на сопствена наука и технологија и 
за создавање на поповолни услови за побрзо пре-
несување, поширока примена и поефикасно корис-
тење на научните и технолошките достигнувања 
на индустриски поразвиените земји. 

(7) Ќе преземаат мерки и активности за нивно 
оспособување и функционирање во услови на вој-
на. За таа цел организациите на здружениот труд 
ќе создаваат услови особено за производство на 
финални производи и вршење на услуги што се 
од пошироко значење за вооружена борба. 

(8) При изградба на нови капацитети, рекон-
струкција и при работа на постојните капацитети, 
ќе применуваат мерки за зачувување и развој на 
природните и со труд создадени вредности на чо-
вековата околина и ќе го спречуваат загадувањето 
на воздухот, почвата и водата. 

(9) Организациите на здружениот труд од од-
делните дејности на стопанството ќе ги преземаат 
и следниве посебни мерки и активности: 

— Организациите на здружениот труд кои ос-
тваруваат рударска дејност, ќе вршат истражу-
вачки работи и работи на отворање на лежишта 
најмалку во обем колку што се врши годишна 
експлоатација. 

Отворањето на лежиштата заради обезбеду-
вање на резерви од руда за експлоатација, дого-
ворено е да се врши и врз самоуправно утврдена 
заедничка програма за истражување на рудите, 
за чија реализација ќе здружат труд средства и 
производителите и корисниците на минералните 
суровини и енергетските горива; 

— Организациите на здружениот труд од зе-
мјоделството ќе преземаат мерки и активности, 
растежот на производството да се остварува и со 
поцелосно искористување на производните потен-
цијали на индивидуалниот сектор во земјоделство-
то. Тоа ќе се обезбеди преку создавање на нови 
основни организации на кооперантите, поттикнува-
ње и здружување на индивидуалните земјоделци 
во задруги и други облици на здружување и обез-
бедување на поголема стручна и материјална по-
мош на индивидуални земјоделци преку разни 
видови на соработка. На тој начин ќе се обезбеди 
побрз пробив на современата наука, техника и 
технологија во индивидуалното земјоделство и за-
брзано поопштествување на производството; 

— Организациите на здружениот труд од об-
ласта на шумарството ќе преземаат мерки пошу-
мувањето и шумско одгледувачките работи пред-
видени со шумско стопанската основа, односно 
програмите за унапредување на шумите, да се 
извршуваат секоја година по обем и квалитет 
сразмерно на извршената сеча во претходната го-
дина; 
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— Организациите на здружениот труд од об-
ласта на градежништвото активноста ќе ја оства-
руваат врз покомплексно изведување на објек-
тите и остварување на потесна спрега и поголемо 
ангажирање на индустриските и занаетчиските ка-
пацитети за заедничко изведување и опремување 
на објектите и врз повисоко ангажирање на капа-
цитетите надвор од Републиката, во другите ре-
публики и автономни покраини и во странство; 

— Организациите на здружениот труд од деј-
носта на јавниот патен и градски сообраќај, со 
свои мерки и активности ќе обезбедат превозните 
услуги да се остваруваат со поекономично искорис-
тување на расположливите капацитети, специја-
лизација и проширување на превозните средства 
особено во градскиот сообраќај, како и со развој 
на придружни објекти потребни за нивно редов-
но функционирање и опслужување; 

— Организациите на здружениот труд од об-
ласта на трговијата ќе преземаат мерки и актив-
ности прометот на стоки и услуги да се остварува 
со задолжително здружување на трудот и сред-
ствата на организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со промет на стоки и услуги со 
производните организации на здружениот труд, 
врз принципите на самоуправно здружување на 
трудот иѕ средствата, заради заедничко работење, 
заеднички доход, заедничко планирање и заради 
поуспешно вклучување во општествената поделба 
на трудот и постабилни односи на домашниот па-
зар. 

(10) Дел од потребните средства за изградба на 
електроизвори и преносна мрежа, ќе се обезбедат 
со задолжително здружување на средствата на ор-
ганизациите на здружениов труд; наменско издво-
јување на дел од цената на електричната енерги-
ја; плаќање на придонес на потрошувачите на 
електрична енергија и здружување на средствата 
на организациите на здружениот труд од елек-
тростопанството и тоа најмалку 85% од средствата 
издвоени за проширување на материјалната основа 
на трудот и сите слободни средства од аморти-
зацијата. 

8. (Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство, со 
самоуправни спогодби на организациите на здру-
жениот труд и со други мерки и активности ќе 
обезбеди: 

(1) Плановите за развој на економските односи 
со странство на организациите на здружениот 
труд да бидат усогласени со можностите на плат-
но-билансната позиција на Републиката; 

(2) Со самоуправни спогодби да се уреди на-
чинот и постапката при увозот на стоки и услуги 
и друг обем на девизи, при што, ќе се обезбеди 
селективност на увозот според приоритетите на 
развојот и ќе се обезбедат неопходни средства за 
задоволување на потребите на федерацијата, и 

' Републиката. 
На ваков начин, или со посебни самоуправни 

спогодби ќе се обезбедат и здружат потребни де-
визни средства во рамките на платно-билансната 
позиција и девизно билансната позиција на Репуб-
ликата за увоз на нафта, нафтени деривати и ја-
глен за коксирање, увоз на суровини за производ-
ство на лекови и за увоз на готови лекови кои 
не се произведуваат во земјата и увоз на сурови-
ни и репроматеријали кои се од битно значење 
за остварување ,на планираното производство; 

(3) Со самоуправни спогодби ќе се утврдат 
критериумите и постапката за остварување на 
правата за задолжување во странство, при што 
странските кредити ќе се насочат првенствено кон 
поддржување на приоритетите утврдени со овој 
план. 

Притоа, странските кредити за увоз на опрема 
ќе се насочат првенствено кон поддржување на 
зафатите кои ќе придонесуваат за динамизирање на 
извозот, супституцијата на увозот, развој на енер-
гетиката, зафатите кои се остваруваат со сред-

ства од Меѓународната банка за обнова и развој 
и кои се остваруваат со здружување на трудот и 
средствата; 

(4) Организациите на здружениот труд, корис-
ниците на девизни средства за плаќање на увоз 
на СТОКИ И услуги во странство, во рамките на 
Самоуправната интересна заедница на Македони-
ја за економски односи со странство ќе склучат 
самоуправни спогодби за здружување на сред-
ствата со цел јакнење на извозната способност 
на организациите на здружениот труд, кои оства-
руваат повеќе девизни средства од потребите за 
плаќање на увозот на стоки и услуги. 

За оваа цел дел од потребните средства ќе 
бидат обезбедени и од Републиката; 

(5) Да се интензивира процесот за склучува-
ње на самоуправните спогодби за здружување на 
трудот и средствата по основ на член 67 и член 
68 од Законот за девизно работење и кредитни 
односи со странство. Ова, пред се, треба да се 
оствари меѓу производителите на синтетски влак-
на и текстилната индустрија, меѓу производите-
лите и корисниците на разни видови лим, меѓу 
производителите на нафта и корисниците на наф-
тени деривати, меѓу кооперантите во производ-
ството на автобуси, како и извозниците и произ-
водителите на некои земјоделски производи; 

(6) Да се интензивира здружувањето на тру-
дот и средствата меѓу организациите на здруже-
ниот труд од Републиката и со организациите на 
здружениот труд од другите републики и автоном-
ни покраини, за остварување на развојни програ-
ми со кои ќе се обезбеди повисок извоз на стоки 
и услуги. 

9. Општините " и градот Скопје, со мерки на 
економската политика и со други мерки и актив-
ности, ќе создаваат услови за поусогласен развој 
на стопанството и на општествените дејности. 

9.1. За развој и насочување на стопанството 
ќе преземаат мерки и активности со кои ќе обез-
бедат: 

(1) Од свои- средства и врз основа на самоуп-
равни спогодби со месните заедници и другите 
самоуправни организации и заедници ќе обезбе-
дат средства без обврска на враќање и тоа: 

— најмалку 10% од вкупната пресметковна 
вредност на хидромелиоративните системи и пол-
ната вредност на трошоците за регулирање на 
имотно-правните односи, 

— најмалку две третини од пресметковната 
вредност на Програмата за изградба на локал-
ните патишта во кои-ќе учествува Републиката и 
најмалку 10% од пресметковната вредност на ре-
гионалните и магистралните патишта што ќе се 
градат или модернизираат на подрачјето на оп-
штината и градот Скопје, 

— најмалку една половина од трошоците за 
реализација на Програмата за пошумување на го-
лините, што ќе се остварува на подрачјето на оп-
штината и градот Скопје и ќе обезбедат сред-
ства и други услови за реализација на Програ-
мата за унапредување на индивидуалното земјо-
делство и на Програмата за создавање на вештач-
ки ливади на ерозивни ораници и мелиорирање 
на природни ливади во ридско-планинските по-
драчја, и 

— заинтересираните општини со средства и дру-
ги мерки и активности ќе се ангажираат во прог-
рамите за заштита на Охридското, Преспанското и 
Дојранското Езеро; 

(2) Во договор со основните и општинските са-
моуправни интересни заедници, ќе обезбедат осло-
бодување на организациите на здружениот труд, 
од обврските за издвојување на средства од дохо-

" дот и личните доходи за заеднички потреби за 
определен период освен за здравствената заштита, 
за делот на доходот и личните доходи остварени 
со здружување на трудот и средствата и со из-
градба на погони надвор од потесната локација на 
основните и другите организации на здружениот 
труд; 
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(3) Ослободување од дел на комуналните надо-
местоци при уредувањето на градежното земјиште, 
ка ј инвестициите сврзани со изградба на сместу-
вачки капацитети во угостителството, изградба на 
ек л а дишен простор за општинските и републички-
те стоковни резерви, развојот на малото стопан-
ство и за изградба на капацитети надвор од ,потес-
ното подрачје на организацијата; 

(4) Отстапување на дел од општинскиот данок 
на промет на алкохолни пијалаци на организации-
те на здружениот труд за изградба на сместувач-
ки капацитети во комерцијалното угостителство; 

(5) Продолжување со политиката на доночни 
олеснувања и ослободување на личните доходи на 
земјоделците и лицата кои остваруваат активност 
со личен труд и средства во сопственост на граѓа-
ните, обврзниците здружени меѓусебно или во зем-
јоделски задруги во основните организации на ко-
операнти и во други форми на здружување на ин-
дивидуалните земјоделци; 

(6) Преземање на мерки за рационално иско-
ристување и окрупнување на -индивидуалните об-
работливи површини по пат на комасација и дру-
ги форми кои обезбедуваат механизирана обра-
ботка; 

(7) Олеснување на постапката за издавање на 
дозволи за градба на објекти во малото стопан-
ство. 

9.2. За развој на општествените дејности ќе ги 
преземаат следниве мерки и активности: 

(1) Од свои средства и врз основа на самоуп-
равни спогодби со месните заедници и други са-
моуправни организации и заедници ќе обезбедат 
средства, без обврска за враќање, најмалку две 
петини од пресметковната вредност на објектите 
од општествените дејности што ќе се градат на 
подрачјето на општината и градот Скопје, освен за 
објектите што ќе се реализираат по програмите 
пренесени од претходниот петгодишен период 
кои ќе се остваруваат според условите како што 
с тоа утврдено со самоуправните спогодби, прог-
рами и други акти за нивно финансирање во 1976 
до 1980 година. 

(2) Ќе вршат ослободување на дел на комунал-
ните надоместоци за градба на објекти од опште-
ствените дејности, кога со изградбата се обезбе-
дува поуедначено задоволување на заедничките и 
одделните потреби во приградските и ридско-пла-
нинските населени места; 

(3) Ќе обезбедат средства за остварување на 
програми за задоволување на заедничките потре-
би, сврзани со намалување на смртноста на доен-
чињата и малите деца, за подобрување на санитар-
но-хигиенската и епидемиолошката состојба во Ре-
публиката, за создавање на услови за укажување 
на здравствена заштита на вкупното население, 
што одговара на правата по основ на работничкото 
осигурување, кредитирање ,и стипендирање на уче-
ници и студенти и средства за обезбедување на 
елементите за задолжително основно образование. 

10. Во рамките на републичките и гранските 
самоуправни интересни заедници, со самоуправни 
спогодби за основите на нивните планови и со из-
вршување на работите за кои се формирани ќе се 
обезбеди задоволување на потребите особено од: 

(1) Обезбедување на средства за учество во 
,остварувањето задолжително основно образование; 
обезбедување на воспитно-образовен кадар во ос-
новното образование и средства за учество во из-
градба на училишен простор; 

(2) Зголемен обем на потребите од образование 
на кадри во дејностите од насоченото средно об-
разование и реализација на програмата за развој 
на високото образование во согласност со плано-
вите за образование на потребните кадри во Ре-
публиката по вид и степен што ќе ги донесат за-
едниците на насоченото образование во текот на 
1981 година, остварување на културно-забавна и 
спортска активност на учениците и студентите, 
обезбедување на средства за учество во кредитира-
њето и стипендирањето на ученици и студенти, 

средства за учество во изградбата на училишен 
простор во насоченото средно образование и за 
изградба на капацитети за ученички и студентски 
стандард; 

(3) Забрзана научно-истражувачка работа, свр-
зана со проширувањето и унапредувањето на ма-
теријалната основа на општественото производство, 
подигање на индивидуалната и општествената про-
дуктивност на трудот, истражувања во областа на 
производството на енергија, суровини, храна и био-
лошки суровини, машиноградбата, заштита на чо-
вековата околина, урбанизмот, здравството, посеб-
но сврзано со проблемите од општонародната од-
брана, современата епидемиологија, сообраќајната 
трауматологија и рехабилитација, истражувачката 
и апликативната дејност од областа на нуклеар-
ната и сончевата енергија, енергија на геотермал-
ни води, развојот и унапредувањето на социјалис-
тичките самоуправни општествено-економски од-
носи, поинтензивно оспособување на млади научни 
кадри и за изградување на единствен систем со 
потсистеми за научно-технички информации; 

(4) Остварување на повисок обем на заштита 
и проучување на културното наследство, архео-
лошки истражувања, издавачка дејност и филмско 
производство, унапредување и развој на архивска-
та, библиотекарската, музејската и сценско-умет-
ничката дејност и други дејности во областа на 
културата, остварување на несмален интензитет на 
меѓурепубличко-покраинската културна соработка 
и зголемена културна соработка со странство; 

(5) Зголемување на бројот и проширување на 
масовните форми на активности на физичката кул-
тура, развој и унапредување на врвниот спорт и 
средствата за учество во остварувањето на заед-
ничката програма за проширување на материјал-
ната основа на трудот на организациите за физич-
ка култура; 

(6) Обезбедување на правата на граѓаните на 
додаток за деца за приближно сегашниот број на 
деца; 

(7) Потребите сврзани со подобрувањето на 
стандардот на корисниците, изедначувањето на не-
опходното ниво на обезбедување и задоволување 
на основните права од социјална заштита, за по-
добрување на севкупната положба на старите ли-
ца преку домашна нега и помош и други облици 
на заштита, како и подобрување на стандардот на 
корисниците на социјална заштита, посебно на ма-
теријално необезбедените лица неспособни за ра-
бота; 

(8) Со здружување на средствата за солидарно 
задоволување на заедничките потреби и со здру-
жување на средствата за проширување на мате-
ријалната основа на трудот, ќе се обезбедат усло-
ви за остварување на заеднички задачи сврзани 
со намалување на смртноста на доенчињата и ма-
лите деца, за подобрување на санитарно-хигиен-
ската и епидемиолошката состојба во Републиката 
и за создавање на услови за проширување на 
здравствена заштита на вкупното население што 
одговара на правата по основ на работничко оси-
гурување. 

11. Општинските самоуправни интересни заед-
ници за здравството и здравственото осигурување, 
ќе обезбедат средства за остварување на договоре-
ните заеднички програми за намалување на смрт-
носта на доенчињата и малите деца, за подобрува-
ње на санитарно-хигиенската и епидемиолошката 
состојба во Републиката, за создавање услови за 
укажување на здравствена заштита на вкупното 
население што одговара на правата по основ на 
работничко осигурување и за обезбедување на ус-
лови за довршување изградба и опремување на 
клинички и друг современ простор за здравствена 
заштита од општ интерес на Републиката. 

12. Заедниците за вработување ќе преземаат 
мерки и активности за стручно оспособување или 
преквалификација на определени лица. 

Врз принципот на заемност и солидарност, од 
придонесот за вработување, ќе обезбедат средства 
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за стручно оспособување или преквалификација на 
лицата кои бараат вработување. 

Со самоуправна спогодба со заедниците за на-
сочено образование ќе здружат средства за прек-
валификација на невработените стручни работници 
за производни занимања. 

Со самоуправна спогодба со Заедницата за пен-
зиско-инвалидско осигурување на СР Македонија 
и со Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита ќе здружат средства за 
создавање на услови за приспособување на рабо-
тите и работните задачи во организациите на .здру-
жениот труд за продуктивно вработување на ин-
валидизираните лица со преостанатата работна 
способност. 

13. Заради остварување на правата на работ-
ниците во здружениот труд, на работните луѓе и 
граѓаните и заради создавање на услови за нивно 
активно учество во одлучувањето за сите прашања 
од општествениот живот и труд и заради насочу-
вање на општествениот развој ќе се обезбеди из-
градба на самоуправен општествен и јавен систем 
за информирање и натамошен развој на инфор-
мативните дејности. 

За натамошен развој на информативната деј-
ност ќе се склучи Општествен договор за заеднич-
ката политика за решавање на материјалната по-
ложба и развојот на дневните информативно по-
литички весници во СР Македонија. 

Истовремено, ќе продолжат напорите за ната-
мошно посоодветно нормативно регулирање на оваа 
област преку определени измени и дополнувања на 
постојните закони за јавно информирање и за ра-
дио" дифузиј ата. 

Со усовршување на статистиката и евиденци-
јата, со натамошно развивање на информативниот 
систем на планирањето и следењето на стопански-
те движења, со изградба на информациони систе-
ми и потсистеми и со донесување на посебни про-
грами за развој на информатиката ќе се обезбеди 
работниците во здружениот труд да располагаат 
со навремени и доволни информации за можнос-
тите на развојот, за остварување на доходот и за 
неговата распределба и употреба. 

Особено ќе се развиваат елементите на систе-
мот на информирањето во организациите на здру-
жениот труд, што се од значење за нивното меѓу-
себно известување и усогласување на одлуките за 
деловната и развојната политика. 

14. Стопанската комора на Македонија во сог-
ласност со својата општествена функција и со 
своите права и должности ќе ги поддржува иници-
јативите за самоуправно спогодување и договара-
ње во организациите на здружениот труд и нив-
ните здруженија во рамките на одделните гранки 
и дејности меѓу нив, а особено на подрачјата ут-
врдени со овој План и ќе им дава стручна помош 
на организациите на здружениот труд и на дру-
гите самоуправни организации и заедници при са-
моуправното спогодување и договарање за основи-
те на плановите и при остварувањето на плано-
вите. ^ I 

15. Сојузот на синдикатите на Македонија, со 
давањето иницијатива за самоуправно спогодување 
и договарање за основите на плановите и со не-
посредно учество во спогодувањето и договарање-
то, ќе се залага за обезбедување на услови за 
остварување на целите и задачите утврдени со 
овој план. 

% it 
Извршниот совет на Собранието на СР Ма-

кедонија ќе организира следење на остварувањето 
на заедничките интереси, цели и задачи утврдени 
со овој план, ќе ја согледува состојбата и пробле-
мите во развојот, ќе презема мерки и активности 
во рамките на своите права и надлежности за ост-
варување на планот и најмалку еднаш годишно ќе 
го известува Собранието на СР Македонија за ост-
варување на Општествениот план на Републиката, 
односно за извршување на обврските од договори-

те за основите на планот. Извршниот совет секоја 
година ќе подготвува и поднесува до Собранието 
предлог на резолуција за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на Републиката 
за наредната година, со предлог на мерки. 

Во извршувањето на овие задачи Извршниот 
совет на Собранието ќе остварува соработка со са-
моуправните организации и заедници, со општи-
ните и градот Скопје и други организации и за-
едници кои имаат одговорности во врска со оства-
рувањето на Општествениот план на Републиката. 

До крајот на јуни 1981 година Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија ќе утврди посебна програма за работа врз 
извршувањето на задачите кои произлегуваат од 
овој план. 

158. 
Врз основа на член 242 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/75 и 4/78), републичкиот секре-
тар за внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ВОЗИЛА-

ТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Член 1 

Во Правилникот за регистрацијата на возилата 
на органите за внатрешни работи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 26/78) во член 4 по став 2 се до-
дава нов став кој гласи: 

„Исклучок се службените автобуси и товарните 
моторни возила кои можат да се регистрираат иако 
не ги исполнуваат условите пропишани со овој пра-
вилник". 

Член 2 
Во член 8 по зборот ,,,возила" зборот „се" се 

брише и се додаваат зборовите „можат да бидат", а 
после зборот „и" се додава зборот „да". 

Член 3 
Во член 13 став 3 по зборот „автобусите" збо-

рот „и" се брише и се додава запирка, а по збо-
рот „товарните" се додаваат зборовите „и терен-
ските". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 32-1509/2 Републички секретар 
16 март 198,1 година за внатрешни работи, 

Скопје Мирко Буневски, с.р. 

159. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за да-

нокот од доход на организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СРМ", бр. 4 2 / 8 0 ) , републичкиот 
секретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ-
ТО, УПЛАТУВАЊЕТО И ОТСТАПУВАЊЕТО НА 
ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметувањето, 

уплатувањето и отстапувањето на данокот од до-
ход на организациите на здружен труд („Службен 
весник на СРМ", бр. 2 / 8 0 ) , B I O Образецот „ДД" -
Пресметка на данокот од доход на организациите 
на здружен труд на територијата на СР Македонија 
за периодот од 1 јануари до 198 го-
дина се вршат следниве изменувања и дополну-
вања: ! 

а) на реден број 1 од Образецот ,,ДД" бројот 
„ 4 7 " во заградата се заменува со бројот „ 1 2 4 " ; 
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б) на реден број 13 од истиот образец, зборо-
вите: „во вкупниот број вработени" се заменуваат 
со зборовите: „на распоредените лични доходи на 
приправниците BIO вкупно распоредените лични до-
ходи во организацијата за соодветниот пресметко-
вен период". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила веднаш по обја-

вувањето BIO „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1. I. 
1981 година. 
Број 12-3016/1-80 Републички секретар 
24 март 1981 година за финансии, 

Скопје Ристо Филиповски, с.р 

160. 
Уславниот суд на Македонија на основа членот 

14 алинеја 4 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки на сед-
ницата од 18 февруари 1981 година одржана по јав-
ната расправа од 14 јануари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 4 во делот во кој како 
обврзници на самопридонесот се предвидени брач-
ните другари на носителите на правото на сопстве-
ност на неп,одвижен имот и членот 8 од Одлуката 
за воведување на самопридонес за учество на оп-
штината Охрид во изградбата на системот за заш-
тита на Охридското Езеро од отпадни и загадени 
води, донесена од Собранието на општината Охрид 
на 27 јуни 1980 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 7 и 10 од одлу-
ката означена во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на Собранието на 
општината Охрид" -на начинот предвиден за обја-
вување на општите акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несени претставки, со решение У. бр. 143/80 од 16 
октомври 1980 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членовите 4, 7, 8 и 10 
од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судов 
основано се постави прашањето за уставноста и 
законитоста на означените одредби од оспорената 
одлука. 

5. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судов утврди дека на собирите на 
работните луѓе и граѓаните во месните заедници на 
подрачјето на општината Охрид, одржани во текот 
на месец мај 1980 година, како и на собирот на 
работните луѓе и граѓаните кои немаат живеалиш-
те на подрачјето на општината Охрид, а на тоа 
подрачје^ имаат во сопственост неподвижен имот, 
одржан во Скопје, едногласно е прифатена иници-
јативата за воведување на самопридонес за учество 
на општината Охрид BIO изградбата на системот за 
заштита на Охридското Езеро од отпадни и зага-
дени води. На спроведениот референдум одржан 
на 23 јуни 1980 година повеќето од половината ра-
ботни луѓе и граѓани, запишани во избирачките 
списоци, се изјасниле за воведување на самопридо-
нес во висина од 2% на личните доходи односно 
приходи, после што Собранието на општината ја 
донело оспорената одлука. 

Разгледувајќи ја таа одлука, 'Судов утврди де-
ка во членот 4 е предвидено обврзници на само-
,придонесот да бидат сопствениците на неподви-
жен имот (индивидуална станбена зграда, викенди-
ца, стан или друг градежен објект за живеење) кои 
немаат живеалиште на подрачјето за кое се вове-
дува самопридонес^ како и нивните брачни дру-
гари. 

Според ставот 2 на член 10 од Законот за оп-
штите начела на самопридонесот, како обврзници 

за, плаќање на самопридонесот се предвидени „ра-
ботните луѓе и граѓаните што имаат во сопственост 
неподвижен имот, а немаат живеалиште на по-
драчјето за кое се воведува самопридонесот и тоа 
само ако од изградбата на објектот имаат непосред-
на или посредна корист". 

Според мислењето на Судов, за сопственик на 
недвижниот имот се смета лицето кое го прибавило 
правото на сопственост врз тој имот на начин 
предвиден со закон. 

Со оглед на тоа што во членот 4 од оспорената 
одлука е предвидено со самопридонес да се задол-
жува и брачниот другар на носителот на правото 
на сопственост, само поради тоа што е негов брачен 
другар, Судов оцени дека тој не е во согласност со 
ставот 2 на член 10 од Законот за општите начела 
на самопридонесот. 

Понатаму, Судов утврди дека во членот 8 од 
оспорената одлука, за работните луѓе и граѓаните 
со живеалиште во месните заедници од подрачјето 
за кое се воведува самопридонес^ а кои плаќаат 
самопридонес во месната заедница воведен до вле-
гувањето во сила на оспорената одлука, предвидено 
е одлагање на обврската за плаќање на овој само-
придонес до престанувањето на обврската за пла-
ќање самопридонес во месната заедница. За обврз-
ниците на овој самопридонес, пак, кои немаат ж и -
веалиште, а имаат во сопственост неподвижен имот 
на подрачјето за кое се воведува самопридонееот, 
не е предвидено одлагање на обврската, доколку 
плаќаат самопридонес во местото на живеење. 

Според алинејата 9 на став 3 на дел II од Ос-
новните начела на Уставот на СР Македонија, не-
прикосновената основа на положбата и улогата на 
човекот, покрај другото, ја сочинуваат и еднак-
воста на правата, должностите и одговорностите на 
луѓето во согласност со уставноста и законитоста. 

Со оглед на тоа што во членот 8 од оспорената 
одлука нееднакво се третирани обврзниците на са-
мопридонесот кои имаат живеалиште на подрачјето 
за кое тој е воведен и обврзниците кои немаат ж и -
веалиште но имаат во сопственост неподвижен 
имот на тоа подрачје, а утврдено е дека и тие 
плаќаат самопридонес во месната заедница во која 
живеат, Судов оцени дека со тој член се повредува 
уставното начело на еднаквост. 

6. Во поглед на членот 7 од оспорената одлука, 
во кој и за работните луѓе и граѓаните кои имаат 
живеалиште на подрачјето за кое се воведува са-
мопридонес^ како и за работните луѓе и граѓаните 
кои немаат живеалиште а имаат неподвижен имот 
на тоа подрачје, е определена иста основица и иста 
стапка на самопридонесот . (2% од личниот доход) 
Судов, на јавната расправа утврди дека таа одредба 
од одлуката не е во несогласност со уставното на-
чело на еднаквост, како и со начелата утврдени 
во Законот за општите начела на самопридонесот. 

Согласно ставот 1 на член 133 и членот 186 од 
Уставот на СР Македонија, работните луѓе и гра-
граѓаните своите заеднички интереси и потреби во 
месната заедница односно во општината ги задо-
волуваат, покрај другото, и со средства што сами 
непосредно ги здружуваат со самопридонес. Законот 
за општите начела на самопридонеси, определу-
вајќи дека самопридонес може да се воведува за-
ради остварување на заедничките интереси и со-
лидарно задоволување на заедничките потреби на 
работните луѓе и граѓаните во месната заедница, 
односно општината, за обврзници на самопридоне-
сот, покрај жителите на подрачјето за кое се вове-
дува самопридонес, во членот 10 ги предвидува и 
работните луѓе и граѓаните кои немаат живеалиште, 
а имаат неподвижен имот на тоа подрачје, под 
услов и тие да имаат посредна или непосредна 
корист од објектите што ќе се градат од средствата 
на самопридонесот. Според тоа, од означените ус-
тавни и законски одредби произлегува дека заед-
ничките интереси и потреби што работните луѓе и 
граѓани ги имаат на одредено подрачје се основ 



Стр. 286 - Bp. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 8 април 1 бб! 

тие да бидат обврзници на самопридонесогг кога со 
самопридонес се здружуваат средства за задоволу-
вање на таквите интереси и потреби. Притоа, не е 
битно колкав е обемот на заедничките интереси и 
потреби на поединци односно на група работни луѓе 
и граѓани, туку е битно сите тие на одредено под-
рачје да имаат заеднички интереси и потреби. 

Понатаму, во врска со основицата на самопри-
д о н е с ^ Судов на јавната расправа утврди дека 
Законот за општите начела на самопридонесот не 
содржи изречна одредба со која би било определено 
што се може да се предвиди како основица, иако, 
изразувајќи го принципот на сразмерност во опто-
варувањето, тој Bio членот 8 на посреден начин 
упатува на личниот доход и приходите како на 
можни основици. Со оглед на тоа што законот не ја 
утврдува основицата, работните луѓе и граѓаните 
во месната заедница односно во општината, според 
мислењето на Судов треба, при уредувањето на 
прашањата од областа на самопридонесот или при 
конкретно воведување на самопридонесот, да утвр-
дат што ќе биде основица на самопридонееот. При-
тоа тие можат да утврдат единствена основица за 
сите обврзници на самопридонес^ а и со тоа што 
самопридонеоот е определен со иста основица и 
висина за сите обврзници не е повредено уставното 
начело на еднаквост. Исто така, можно е и не би 
било спротивно на Уставот и законот, ако за раз-
личните категории обврзници бидат предвидени и 
различни основици или различна висина на само-

п р и д о н е с ^ доколку, во постапката предвидена во 
законот, така одлучат мнозинството работни луѓе 
и граѓани-обврзници на самопридонеси 

Имајќи го предвид изнесеното, Судов смета 
дека со тоа што во членот 7 од оспорената одлука 
нако основица на самопридонес! е предвиден лич-
ниот доход и тоа како единствена основица за две-
те категории обврзници на самопридонесот, не се 
создава нееднаквост меѓу обврзниците. Нееднаквост, 
според мислењето на Судов, не создава ни тоа што 
самопридонесот за сите обврзници е определен во 
иста висина. Тоа, пак, не значи дека одлуката би 
била спротивна на Уставот и законот, ако при 
определувањето стапката на самопридонесот би 
се земале предвид различните услови под кои се 
наоѓаат двете категории обврзници како и можните 
разлики во степенот на користењето со објектот 
што ќе се гради од средствата на самопридонесот. 

Оо оглед на изнесеново Судов оцени дека по 
ова прашање нема основ за понатамошно водење 
на постапката и одлучи да ја запре постапката. 

7. ВО претходната постапка пред Судов исто 
така основано се постави прашањето за согласноста 
на член 10 од оспорената одлука со членот 20 од 
Законот за општите начела на самопридонеоот, за-
тоа што во таа одлука нема одредби за тоа што ќе 
стане во случај кога определените средства собра-
ни од самопридонеси ќе бидат остварени за време 
покусо од времето за кое е тој распишан. 

Со членот 20 од Законот е предвидена обврска 
за собранието на општината, односно за советот 
на месната заедница, тогаш коѓа ќе бидат оства,-
рени средствата на самопридонеоот да донесат од-
лука за престанување на обврската. 

Од дополнително прибавените акти и на јавна-
та расправа Судов утврди дека донесување на 
таква одлука е предвидено во Одлуката за распи-
шување и воведување на самопридонес во општи-
ната Охрид, донесена од Собранието на оваа оп-
ил ина на 28 април 1980 година, поради што одлучи 
и по овој основ да ја запре постапката. 

На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 143/80 
18 февруари 1981 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с.р. 

161. 
Уставниот суд на Македонија, на основа на 

член 15 став 1, алинеја 2 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедониј,а и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 19 февруари 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА точката 6 став 2 на членот 
90 и став 3 на членот 72 од Статутот на Основната 
адвокатска комора Штип, донесен на основачкото 
собрание на Основната адвокатска комора — Штип 
на 20 октомври 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општината 
Штип". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 179/80 од 26 декември 1980 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на одредбите 
означени во точката 1 на oElaa одлука затоа што 
основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Законот за адвока,турата и другите видови 
на правна помош („Службен весник на СРМ" бр. 
6/72 и 13/78). 

4. Во претходната постапка Судов утврди дека 
со оспорените одредби означени во точката 1 на 
оваа одлука е предвидено да не се дозволува упис 
во регистарот на адвокатите во регионот на Штип 
на лице кое стекнало право на лична пензија, а 
адвокатот, кој ги исполнува условите за старосна 
пензија, да се брише од именикот на адвокатите. 
Така, во ставот 1 на член 90 од оспорениот статут, 
се утврдени условите за стекнување право на вр-
шење адвокатура. Еден од условите, предвиден во 
точката 6 на тој став е условот кандидатот „да 
нема исполнето услови за лична пензија". Исто та-
ка, во ставот 2 од членот 72 е предвидено, лицата 
„кои ги исполнуваат условите за старосна пензија" 
да не „можат да бидат запишани во именикот на 
адвокатите", а во ставот 3 од истиот член е пред-
видено дека на адвокатот, доколку „ги исполнува 
условите за старосна пензија спор,ед одредбите на 
Законот за работните односи му престанува правоно 
на адвокатската дејност и се брише од именикот 
на адвокатите". 

5. Во став 2 на членот 19 од Законот за адво-
катурата и другите видови на правна помош се 
предвидени условите кои едно . лице треба да ги 
исполнува за да се стекне со право на вршење 
адвокатура. Меѓутоа, во наведениот закон не е 
предвиден условот лицето „да нема исполнето усло-
ви за лична пензија". Случаите пак во кои на 
адвокатот му престанува вршењето на адвокату-
рата се предвидени во став 1 на член 32 од Законот 
за адвокатурата и другите видови на правна по-
мош. Притоа, законот не дава можност со друг акт 
да се утврдуваат услови за стекнување на право 
на вршење адвокатура и за престанок на тоа право. 
Со оглед на тоа што со оспорените одредби од 
означениот статут се предвидени услови за стек-
нување на право за вршење адвокатура и за прес-
танок на тоа право кои не се предвидени во наве-
дениот закон, Судов смета дека тие не се во соглас-
ност с Законот за адвокатурата и другите видови 
на правна помош. 

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

У. бр. 179/80 
19 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с.р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
127. 

Врз основа на член 79, став 1 од Уставот на СР 
Македонија, член 58 од Законот за основите на 
системот на општественото планирање и за Опште-
ствениот план на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/76), членовите 91 и 96 од Законот за 
системот на опш,тественото планирање и за Опште-
ствениот план на Социјалистичка Република Маке-
донија („'Службен весник на СРМ", бр. 10/79), а во 
врска со член 1 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање — пречистен текст (,.Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, извршните совети на 
собранијата на општините, Извршниот совет на 
Собранието на град Скопје, Стопанската комора на 
Македонија, Советот за изградба, одржување и ре-
конструкција на патиштата во СР Македонија — 
Скопје, Железничката транспортна организација — 
Скопје, Претпријатието за производство и пренос 
на електрична енергија „Електростопанство" — 
Скопје, СОЗТ „Водостопанство" — Скопје, Работ-
ната организација за ПТТ сообраќај „Скопје44 — 
Скопје, Републичката заедница на насоченото обра-
зование, Републичката заедница на културата, Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Републичката само-
управна интересна заедница на физичката култура, 
Републичката заедница на научните дејности и 
Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, 
заради рационална организација и уредување на 
просторот како предуслов за позабрзан, ^ с о о б р а -
зен, порамномерен и постабилен развој на произ-
водните сили, заради унапредување и заштита на 
квалитетот на животната средина, зачувување и 
развој на природните и со труд создадените вред-
ности и за рационално и рамномерно искористување 
на природните ресурси, заеднички склучија 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 

Со овој договор учесниците ги4 уредуваат заед-
ничките интереси и цели за организација, уредува-
ње и користење на просторот на СР Македонија, 
како и меѓусебните односи, права и обврски во 
остварувањето на заедничките 'интереси и цели. 

Овој договор е заснован врз студиски, анали-
тичко-синтезни и документациони материјали, а по-
себно врз Основите на просторниот план на СР 
Македонија, што ја чинат неговата работна, стручна 
и истражувачка подлога. 

И. ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈА, УРЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 

НА ПРОСТОРОТ 

1. Користење на земјиштето 

- Со цел да се запре натамошниот процес на де-
градација и нерационално користење на земјиштето, 
да се измени с,труктурата на неговото користење 
во склоп на продуктивно и непродуктивно^ зем-
јиште и да се заштити од ерозија, поплави, зага-
дување и максимално оштетување, 3ia да се воспо-
стави нарушената еколошка рамнотежа, потписни-
ците на Договорот се согласија: 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
Член 2 

Во рамките на вкупната површина на Републи-
ката (2.571.300 ха) сегашниот однос меѓу површините 
на продуктивното (2.278.941 ха) и непродуктивно^ 
земјиште (292.944 ха) во основа да не се менува, 
односно промените да се вршат внатре во одделни-
те категории на структурата на користењето. 

Во рамките на продуктивното земјиште, сегаш-
ниот однос меѓу земјоделското и шумското земјиште 
да се промени во полза на шумското земјиште по 
пат на негово зголемување од сегашните 36ђ/о на 
44% од вкупната површина на Републиката, што 
всушност претставува 5110/о од продуктивното зем-
јиште. 

Во рамките на примарните дејности во областа 
на земјоделството, структурата на земјоделското 
производство да се сообрази со барањето на агро-
индустрискиот комплекс и специфичните природни 
и други карактеристики на просторот на Републи-
ката, така што дел од земјоделското земјиште, око-
лу 217.000 ха, треба, да се пренамени во шумско 
земјиште, од кои околу 154.000 ха се од пасиштата 
и околу 64.000 ха од ораниците и бавчите од VII 
и VIII класа, кои не можат поинтензивно да се 
користат. Притоа површините од категоријата ора-
ници и бавчи да се намалат за околу 109.000 ха, 
од кои околу 64.000 ха за шуми, а останатите за 
поинтензивни видови искористување — овоштар-
ници и лозја. 

Во наред,ниот период да се реши проблемот на 
напуштените и ^обработуваните обработливи по-
вршини и тие да се сведат од денешните 25% од 
обработливата површина на околу 5% во 2000-та 
година. 

Со соодветни мерки да се оформат поголеми 
производни комплекси за рационално производство 
во општествениот сектор од околу 500 ха ка ј орани-
ците и 25—50 ха ка ј овоштар,ниците," а во индиви-
дуалното земјоделство од околу 3 ха на активен 
земјоделски жител. 

Максимално да се активираат падинско-рид-
ските и ридско-планинските простори со адекватни 
култури на производство, со што ќе се обезбеди 
оптимално искористување на просторот, спречување 
на демографската празнење, создавање на соодвет-
на производствена база и услови за одбрана и 
заштита. 

Земјиштето под шуми да се зголеми од 960.000 
на околу 1.200. ООО хектари, што е во согласност со 
потребата од воспоставување на оптимален рацио-
нален сооднос меѓу шумското и земјоделското зем-
јиште, кој во Републиката може да изнесува 
60% : 40'%, што ќе се постигне со подигнување на 
нови шумски површини и реконструкција на шум-
скиот фонд. 

Со зголемување на шумскиот фонд и менување 
на структурата во корист на иглолисните шуми, да 
се подобри квалитетот на дрвната маса, да се спре-
чат процесите на ерозија и буичното отекување на 
атмосферските води кои го носат хумусниот слој 
од површината на земјиштето. 

Во рамките на примарните дејности во областа 
на шумарството, покрај значителното зголемување 
на шумскиот фонд за околу 8%, да се обезбеди 
соодветна просторна разместеност на новите повр-
шини под шуми, за што поинтензивно пошумување 
на голините од аспект на подобро искористување 
на поволните геофизички и климатски карактерис-
тики во ридско-планинските и падинсио-ридските 
терени. Постојните површини под голини да се 
намалат за 1/2. 

Во однос на пасиштата во рид еко-планинските 
подрачја, како производствен потенцијал за развој 
на сточарството, со спроведување на современи 
агротехнички мерки и со примена на фактори за 
интензификација, да се обезбеди оптимум за нивно 
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рационално искористување, добивање на тревна 
маса, како и за нивео зачувување и перманентно 
подобрување. 

Член 3 
Покрај основната определба за задржување на 

сегашните односи меѓу продуктивното и непродук-
тивното земјиште, определено зголемување на не-
продуктивното земјиште (водни површини, повр-
шини на поголем рударски и индустриски комплек-
си), како иманентна основа за натамошниот вкупен 
развој да се бара, пред се, во користење на ^ о б р а -
ботливото земјиште и површините кои сега се ко-
ристат за ^продуктивни намени. 

Непродуктивно^ земјиште да учествува во 
вкупните површини на Републиката максимум со 
11%, од што под водни површини отпаѓа 3,7%, под 
населби 1,5%, под сообраќајна инфраструктура 
0,5%, под рударски и индустриски комплекси 0,3% 
и останати неплодни површини околу 5%. 

Зголемувањето на површините под вода ќе про-
излезе од зафаќање на нови површини за вештачки 
езера и мали акумулации, со што ќе се обезбеди 
оптимално искористување на водните потенцијали, 
рационализирање и интензивирање на земјодел-
ското цроизводство, производство на енергија, обез-
бедување на технички и санитарни води, задоволу-
вање на барањата на општонародната одбрана и 
позитивно влијание врз микроклиматските услови. 

Неопходно е најрационално ангажирање на по-
вршини наменети за населби по пат, на оптимална 
концентрација на населеност, оневозможување на 
користење на продуктивно квалитетно земјиште 
за таа намена и ослободување на делови од урба-
ните опфати на населбите, к)ако резултат на зголе-
мената хоризонтална и вертикална концентрација 
на нивната изграденост. 

Зголемувањето на површината под инфраструк-
турни сис,теми се очекува да биде резултат на из-
градбата на нови сообраќајници и објекти, со тен-
денција за максимално избегнување 'од квалитетни 
обработливи земјишта и нивна концентрација во 
одредени инфраструктурни коридори. 

Површините4 за рударство и индустрија да се 
зголемат во согласност со потребите од отворање 
на рудни капацитети и изградба на индустриски 
објекти надвор од просторот на населбите. Се оче-
кува во 2000-та година оваа намена да опфаќа око-
лу 3 пати поголем простор во споредба со 1978 
година. 

Скоро една половина од непродуктивнотчо зем-
јиште и натаму ќе отпаѓа на останати неплодни 
површини (камењари, голини и слично) кои со ни-
кави мерки за трансформација не можат да бидат 
преведени во било каков вид на употреба. 

Со ваков концепт на користење на земјиштето, 
во контекст на вкупното искористување на природ-
ните својства на просторот, се очекува да бидат 
ублажени се почестите судири меѓу ,природата и 
инфра и супра-структурата на просторот, односно 
да се обезбеди нивно максимално можно усогласу-
вање, урамнотежување и динамично надополну-
вање. 

2. Урбанизација и систем на населби 
Тргнувајќи од заедничките интереси изразени 

како општествено насочување на процесот на урба-
низацијата и нејзино усогласување со рационалната 
концентрација на човечки и материјални производ-
ни сили, со структурата на општествено-економски-
те активности и со минимизирањето на општестве-
ните трошоци, потписниците на Договорот се 
договараат: 

Член 4 
Процесот на урбанизацијата да опфати уреду-

вање и организирање на целиот простор на Репуб-
ликата и тоа во форма на децентрализира^ урба-
низација, односно полицентричен развој, преку 
мрежа на урбани, полуурбани и селски населби, 
создавајќи сложен урбан систем со функционална 

поврзаност, усогласеност, соодветна популациона 
гол емина и функции и овозможувајќи рационален 
начин за негово функционирање. 

Организацијата, уредувањ,ето и опремувањето 
на населбите да се приспособат кон измените во 
начинот на живеење, што ќе ги предизвикаат урба-
низацијата, индустријализацијата, техничкиот прог-
рес и натамошниот развој на социјалистичките 
самоуправни односи, стремејќи се за поголемо раз-
вивање на урбаната средина, која се засновува врз 
соодветни форми на градската организација на 
живеење и индустрискиот начин на работа, поради 
што се очекува дека нивото или степенот на урба-
низираноста на СР Македонија, до крајот на овој 
век, ќе ги има следниве карактеристики: 65—68'% 
градско од вкупното население, степен на' деагра-
ризација 80% и учество на земјоделството во оп-
штествениот производ под 15%-. 

Член 5 
,По пат на поттикнување на преодни видови 

на урбаната основа, низ постепено урбанизирање 
на определен дел од екстензивниот и руралниот 
простор и низ комплексна организација и изградба 
на урбаниот простор, да се овозможи процесот на 
урбаниз аци јата во наредниот период да се одвива 
низ форми на диференцирани категории на урба-
ниот систем — семиурбанизацијата и дневните 
миграции. 

Системот на градските населби да биде дифе-
ренциран според реалните потреби и можности, 
односно според улогата на секој град во поширо-
киот простор, врз основа на што ќе располага со 
соодветно ниво и квалитет на урбаните функции. 
На тој начин се очекува дооформување на системот 
на основните урбани центри со создавање на пре-
одни форми меѓу нив и руралните населби, во вид 
на урбани релеи. 

Семиурбанизацијата да се реализира преку 
функционално и урбано опремување на селските 
населби. Со дневни' работни миграции да бидат соз-
дадени нови услови за мобилност на населението 
и поголема можност за активирање во неаграрните 
дејности, без промени на местото на живеење. 

Согласно со состојбата на сегашната разместе-
ност /на населението по одделни категории населби, 
досегашните тенденции, согледаниот процес на ур-
банизацијата и очекуваниот степен на општествено-
економскиот развој, се очекува на крајот од овој 
век во градските населби да живее 64%, во полу-
урбаните 11% и во селските населби 25% од вкуп-
ното население, кое ќе изнесува 2.600.000 жители. 

Член 6 
Во насочувањето на развојот и уредувањето на 

руралното подрачје да се напуштат екстензивните 
видови на руралната основа изразена низ голем 
број селски населби со мошне ниско ниво на ж и -
вотни услови и да се1 подигне нивото на урбаната 
опрема, по пат на преиспитување на положбата на 
голем број помали населби и изнаоѓање на рацио-
нална мрежа на нивната функционална и физичка 
концентрациј а. 

Во селските населби да се воведат активности 
од областа на индустријата и занаетчиството, об-
јекти и функции од општествениот стандард и ко-
муналната инфраструктура, да се подобри социјална-
та положба на селските домаќинства во однос на 
здравствената и социјалната заштита и општообра-
зовното ниво, при што да се води посебна грижа за 
развојот на населбите во ридско-планинските и по-
граничните делови на Републиката во смисла на 
подобрување на условите за живеење и спречување 
на натамошната депопулација. 

Во селските населби да се лоцираат оние сто-
пански капацитети кои базираат врз локалните по-
годности, како и оние во кои се врши обработка на 
Полупроизводи и кои ангажираат поголем обем на 
работна сила. На тој начин ќе се обезбеди поголе-м 
степен на вработеност во неаграрните активности 
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во овие подрачја, што е неопходно за апсорбиран^ 
на дел од аграрниот вишок на работната сила. 

Развивањето на неземјоделските дејности во ру-
ралните подрачја да овозможи трансфер на земјо-
делското население во неаграрните дејности, при 
што деаграризацијата ќе се врши и без промена на 
местото на живеењето. Покрај таа форма, деагра-
ризацијата да биде насочувана кон полуурбаните 
центри и помали градови, како контрамерка на се-
гашниот притисок врз поголемите градови и репуб-
личкиот центар. 

Посебно внимание да биде посветено на разво-
јот на ридско-планинските и пограничните населби, 
кои треба да обезбедат поголем степен на населена 
територија, што е битно не само од аспект на иско-
ристување на природните потенцијали, туку и од 
гледна точка на потребите за одбрана и заштита 
од агресор. 

Член 7 

Во смисла на значењето и функционалното вли-
јание, секоја урбана населба во идниот период да 
биде оспособена за вршење на сите урбани функ-
ции. Од тие причини, во принцип, треба да се зго-
леми степенот на урбаната -опрема на сите населби 
на подрачјето на СР Македонија. Во процесот на 
урбанизацијата се очекува да настапи повисоко 
ниво на развој т.е. (трансформација на сегашните 
населби во населби со повисок квалитет на урбана-
та содржина, а пред се со комунална опременост, 
опременост со објекти од општествен стандард и 
други елементи кои го сочинуваат урбаниот стан-
дард. 

Член 8 

За постигнување на соодветно, на потребите и 
можностите, ниво на објекти од општествен стан-
дард ќе треба да се настојува: да се намалат по-
стојните разлики во стандардот за здравствената 
заштита, во нивото на нејзината развиеност и во 
просторната разместеност на објектите на здрав-
ствената служба и да се зголеми нејзиниот степен 
на достапност, што меѓу другото ќе се постигне и 
оо изградба на нови 200.000 м2 корисна површина, 
да се обезбеди диференцијална мрежа на објекти 
за образование и воспитување на сите видови по-
треби, со вкупно седум милиони метри квадратни 
корисна површина просторно разместени во соглас-
ност со степенот на населбите и бројот на корисни-
ците, и да се намалат разликите на културната 
развиеност меѓу одделни подрачја по пат на обезбе-
дување на соодветни објекти со вкупно 500.000 м2 

корисна површина и нивна нај адекватна просторна 
разместеност. 

Член 9 

Во димензионирањето, обликувањето и изград-
бата на населбите пожелно е да се почитуваат спе-
цифичностите и општите карактеристики на под-
рачјето на кое се наоѓаат, што може да се оствари 
преку соодветно негување на традицијата в!о гради-
телството преку избор на адекватен систем и начин 
на градба во смисла на густина, катност, ком-
плексност, организираност, како и преку рационал-
ниот просторен опфат на урбаното подрачје. 

Тргнувајќи од очекуваното ниво на вкупниот 
развој, квалитетот на урбанизацијата, измените во 
начинот на живеењето и порастот на животниот 
стандард, пожелно е да се намалат разликите во 
условите на станувањето меѓу определени подрачја 
на Републиката и да се обезбеди стан за секое до-
маќинство со просечна станбена површина од 20 м2 

по жител. 
Со усогласување на демографските, функцио-

налните и просторно-физичките компоненти на ур-
банизацијата, со рационална просторна разместеност 

на населението и со соодветна урбанистичка регу-
латива, да бидат создадени услови за елиминирање 
на појавите на бесправната градба воопшто. 

3. Просторна разместеност на производните капа-
цитети 

Врз основа на претпоставката за општествено-
економскиот развој во наредниот долгорочен период 
и поставките за рационално разместување на про-
изводните капацитети во просторот, како предуслов 
на вкупниот развој, рационалната организација и 
искористување на просторните ресурси и потенци-
јали, остварувањето на порамномерен развој и сл. 
учесниците на Договорот се согласија: 

Член 10 

Стопанството на СР Македонија да претставува 
единствен систем темелен врз следниве производ-
ствени комплекси: енергетика, минерални суровини 
и полуфабрикати, агроиндустриски комплекс, хе-
миски комплекс, метална (металургија, металопре-
работувачка и машинска) и електро-индустрија, 
вклучувајќи ги и постојните системи (текстилна, 
дрвна, тутунска и други). За секој од наведените 
комплекси (третирани како системи) или за поваж-
ните производства од нив, да постои носител како 
прво ниво и уште две нивоа (потсистем и нуклеус), 
кои ќе бидат адекватно разместени во просторот и 
меѓусебно поврзани по принцип на повратни спреги. 
Со својата големина и динамика, а посебно со свое-
то место во системот и во соодветната репродукци-
она целина во која е носител, првото ниво се оче-
кува да биде оспособено да влијае и да ги при-
фати повратните ефекти од структурните промени, 
со тоа што генеративната сила на носителот на 
системот ќе биде условена со неговото место во 
вкупниот стопански систем на Републиката. 

Соте три нивоа, заедно со останатото производ-
ство и другите развојни фактори (природни и соз-
дадени) се очекува да формираат просторно-функ-
ционални целини, од кои секоја ќе ги има сите 
три спомнати нивоа, но различни по содржина, по-
тенцијал, економска големина, диференцирана ори-
ентација на развојот и слично. Со тоа треба да се 
постигне носителите на системите да остварат силно 
индукгивно влијание врз останатите две нивоа, 
независно во која просторно-функционална целина 
тие се наоѓаат, при што не се суштествени кванти-
тативните резултати, туку обезбедувањето на струк-
турни и квалитативни измени во просторната раз-
местеност на стопанските капацитети. Тоа, наедно 
ќе овозможи постигнување на поголема рамнотежа 
во основните стопански агрегати, населението и не-
говата активност, густината на населеност во оддел-
ните целини и други елементи на рационалност на 
вкупната просторна организација на Републиката. 

Поларизацијата на поголемиот дел од територија-
та на Републиката, преку создавање на силни носи-
тели на системи и адекватни носители на потсис-
теми и елементи, се очекува да биде најефикасен 
начин за реализација на општествената определба 
за постигнување на ^рамномерен развој на Репуб-
ликата по пат на динамична рамнотежа меѓу носи-
телите на системот меѓусебно и меѓу нив и репуб-
личкиот центар. 

Инвестициите да бидат- насочувани кон подрач-
јата и целите кои можат да дадат поголеми еко-
номски ефекти со помали општествени и индиви-
дуални трошоци, со што ќе биде овозможен ^ р а м -
номерен и ^целисходен развој и разместеност на 
производните сили, а тоа натаму ќе доведе до по-
рационална просторна разместеност на населението, 
од што ќе произлезе и децентрализираниот тип на 
урбанизацијата, интензитетот и правците на де-
аграризацијата, рационалното користење на зем-
јиштето и просторното разместување на инфра-
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структурните системи, заштитата на квалитетот на 
"животната средина и слично. 

Со соодв.етен распоред и организација на про-
изводните сили, а пред се со создавање на нови 
стопански потенцијали во недоволно развиените 
подрачја и со целосно користење на постојната 
природна и со работа создадена материјална основа 
на развојот, да се намалат постојните разлики во 
стопанската развиеност меѓу недоволно развиените 
подрачја и другиот простор на Републиката. 

Поради ориентацијата кон рамномерен развој 
и приближување на производните капацитети до 
местото на живеење, се очекува сите општински 
центри да бидат и центри на развојот со различни 
струк,турни и квалитативни состојби. Лоцирањето 
на нови капацитети да не биде само во градовите, 
туку и во нивните гравитациони зони, во опсег и 
дистанца кои значат рационална дисперзија. 

На ова ниво од просторното планирање се утвр-
дуваат основните принципи и критериуми за раз-
местување на производните капацитети, врз основа 
на кои здружениот труд и другите субјекти на 
планирањето, тргнувајќи од доходовните и други 
интереси, како и од глобалните поставки и насоки 
на Просторниот план, ќе ги дефинираат локацио-
ните и други елементи на просторната разместеност 
на материјалното производство на други подетални 
нивоа од планерскиот процес. 

Член 11 

Основните принципи и критериуми за просторно 
разместување на производните капацитети се: 

— максимално активирање и оптимално корис-
тење на природните богатства и другите потенци-
јали на просторот што ќе овозможи побрз и нерам-
номерен развој, ној преку поголем број центри — 
носители, потсистеми и точки на стопанската 
поларизација, рамномерно распоредени во просторот, 
ќе обезбеди најрационална и најадекватна размес-
теност на стопанските дејности во сообразност со 
разместеноста на сите други функции и системи во 
просторот; 

— локационо врзаната индустрија да се насо-
чува кон суровинско^ подрачје и тоа до економски 
и технолошки оправдани оддалечености, производ-
ните капацитети со кои треба да се дополни постој-
ната индустрија да се врзуваат во технолошки 
целини, а новата индустрија од дисперзивен карак-
тер да се разместува во радиус на дневна миграција 
и зачувување на поволен однос меѓу работата и 
станувањето; 

— со разместувањето на локационо неутралната 
индустрија да се оствари нерамномерен развој на 
целокупната територија на Републиката и да се 
обезбедат можности за донесување на производните 
капацитети во воени услови; 

— со врзувањето на производството за суро-
винската база и со деконцентрацијата на капаци-
тетите да се овозможи намалување на штетните 
последици што ги предизвикува развојот во однос 
на квалитетот на животната средина и зачувување-
то на природните вредности на просторот. 

Член 12 

Развојот на индустријата да има значење на 
нај суштествен фактор за динамичен развој на 
Републиката, а наедно да претставува и основен 
носител на просторната поларизација на стопан-
ството, односно на порамномерниот развој врз по-
трајна основа и да броде битен фактор во дефини-
рањето на просторната организација на Република-
та. Тоа ќе се оствари со проширување на 
производството на основните метали во црната 
и обоената металургија, што ќе овозможи побрз 
развој на преработувачката индустрија, која од 
просторно-плански аспект е интересна како мож-

' ност за просторна дисперзија на објекти и капаци-

тети и како реална можност за оптимализација на 
функциите на производството и работата во целиот 
простор на Републиката. 

Трансформации во земјоделското производство 
да настанат во сферата на порационалното користе-
ње на обработливите површини, во проширувањето 
на материјалната база (системи за , наводнување, 
насади, механизација, објекти за земјоделско про-
изводство и сл.), во структурните измени на произ-
водството, во поместувањето на тежиштето кон 
секундарното производство и во создавањето на 
агроиндустрискиот комплекс. Тоа се очекува да 
биде овозможено со натамошен уште поинтензивен 
процес на деаграризација, ослободување на земјо-
делството од вишокот на работната рака, со доми-
нантно учество на општествениот сектор, зголему-
вање на имотот и воопшто, поопштествување на 
земјоделското производство во целина. 

Во рамките на терцијарниот сектор, од битно 
значење да биде обезбедувањето на услови за про-
сторен развој и соодветна просторна разместеност 
и димензионирање на капацитетите за снабдување, 
трговија, туризам, занаетчиство и сл. во сообразност 
со потребите на населението и карактеристиките, 
мржностите и функциите на соодветните просторни 
целини, како и во корелативен однос со вкупниот 
стопански развој. 

Со изградбата и соодветното разместување на 
капацитетите од терцијарните дејности, покрај 
претходното, реално е да биде создадена можност 
за значително зголемување на вработеноста, осо-
бено во општините што се карактеризираат со недо-
волно ниво на развиеност, во кои за развој на овие 
дејности постојат значителни резерви. 

Активирањето на туристичките простори и раз-
местеноста на капацитетите на туристичката понуда 
да биде сообразена со оние видови туризам за кои 
СР Македонија има најизразито компаративни 
предности (езерски, зимски, транзитен), со соодвет-
но приспособување на структурата на понудата кон 
овие видови на туристичко-рекреативни активности 
за кои постои утврдена побарувачка, спрема која 
треба да се усогласи и организацијата на просторот. 

Приоритет во развојот, покрај езерскиот кој 
веќе достигнал соодветно развојно ниво, треба да 
добијат планинскиот, зимскиот — спортскиот и 
транзитниот туризам, со тоа што адекватен третман 
да имаат бањскиот туризам, како и оние простори 
кои служат за рекреација на населението, особено 
урбаното. 

Член 13 

Просторната разместеност на населението да 
обезбеди влијание врз намалувањето на силно из-
разената диференцијација на темпото на демограф-
с к а ^ раст меѓу демографсио-експанзивните под-
рачја (волкон има и развиени и неразвиени општи-
ни) и демографско-депресивните или стагнатните 
општини, кои претежно се на релативно пониско 
ниво на развиеност. Темпото на порастот на насе-
лението во одделни просторно-функционални цели-
ни да се стимулира, не само од економско-фунцио-
нални и просторно-организациони причини, туку и 
од аспект на одбраната, заштитата и зачувувањето 
на квалитетот на животната средина. Горната гра-
ница на густината на населението се очекува да 
биде околу 300 жители на 1 км2, а долната околу 
60 до 80 жители, во кои рамки треба да се изнао-
ѓаат параметри за густината на населеност^ во 
одделните просторно-функционални подрачја на 
Републиката. 

Просторната подвижност на населението да 
расте паралелно со порастот на степенот на разви-
еноста и да биде ефикасна мерка за решавање на 
постојните просторно-структурни диспропорции, со 
тоа што дневните работни миграции ќе бидат и до 
една третина од бројот на вработените, што ќе 
овозможи рационално користење на стопанските 
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капацитети, објектите од општествен стандард, ин-
фраструктурните капацитети и слично, а ќе биде 
постигната и порационална просторна организација. 

Ваквиот концепт и неговите основни определу-
вања неопходно е да се усогласат со концептот 
на разместеноста на производните капацитети, кон-
цептов на урбанизацијата, разместеноста на инфра-
структурните системи и да е во согласност со кри-
териумите на општонародната одбрана и другите 
видови заштита, а во обратна насока да биде важна 
ориентацијата за организирање на сите други 
системи во просторот. 

Во целина, разместеноста на производните ак-
тивности и населението да се усогласи со принци-
пите на просторната економија и оптимално да се 
усогласи со другите просторни системи во системот 
на просторот на Републиката. 

4. Просторна разместеност на инфраструктурните 
системи 

Со оглед на тесната поврзаност на инфра-
структурните системи со стопанскиот развој, систе-
мот на населби и просторната организација, учес-
ниците во Договорот се сложија со следниве 
определби за изборот, капацитетот и квалитетот на 
основните видови инфраструктура, како и за мер-
ките кои ќе го овозможат и стимулираат нивното 
поврзување. 

Водостопанска инфраструктура 

Член 14 
Снабдувањето на населението и населбите со 

вода, со оглед на релативно ограничениот број на 
извори на вода и нивниот нерамномерен распоред 
во просторот на Републиката, да се реализира со 
ориентација кон изградба на регионални, односно 
заеднички системи за водоснабдување, кои ќе ги 
поврзуваат во единствен систем бројните локални 
дистрибутивни системи, изворите на вода во рид-
сно-планинските подрачја, водите на подземните 
извори, речните текови и акумулациите таму каде 
што тие ќе бидат неопходни. За нормално функцио-
нирање на тие системи неопходно е организирано 
и контролирано спроведување на строги мерки за-
заштита, како на природните извори на вода, така 
и на сите површински и подземни води. 

Средната потрошувачка на вода по жител ќе 
се зголемува паралелно со порастот на општестве-
ниот и индивидуалниот стандард и ќе се движи 
од 150 лит/жит. на ден во руралните подрачја, до 
500 лит/жит. на ден во урбанизираните подрачја, 
поради што системите за снабдување на население-
то со вода треба да се димензионираат на двојно 
и тројно зголемување на дневната потрошувачка 
на вода по жител во однос на денешната. 

Сите корисници на водите, кои вршат негативни 
трансформации на природните текови на водите, 
да се обврзат на градба на компензациони постројки, 
за да го поништат негативното дејство врз водите 
со акцијата која ја преземаат. 

Во однос на заштитата од поплави, по пат на 
уредување на водотеците, нивна регулација и из-
градба на акумулации, да се обезбеди целосна 
заштита на плавените површини од дваесетгодишни 
води. 

Во сите градски населби да се изградат кана-
лизациони системи за евакуација и третман на 
отпадните и атмосферските^ води, со кои ќе биде 
опфатено 80% од населението во градските населби. 

Регионални или проширени системи за евакуа-
ција на отпадните води да се изградат во гравита-
ционите подрачја на Охридското, Преспанското, 
Дојранското и Мавровското Езеро, како и во опре-
делени рурални подрачја со цел максимално да се 
зачува квалитетот на најголемите резервоари на 
вода и на природно вредните и атрактивните под-
рачја во Републиката. 

Член 15 

ЈВ/о земјоделството системите за наводнување 
да бидат основен технички предуслов за интези-
фикација на земјоделското производство, поради 
што водостопанската инфраструктура треба да 
овозможи територијална интегрираност на стопа-
нисувањето со водите и водните ресурси на Репуб-
ликата. 

Развојот и обликувањето на системите за на-
воднување во земјоделството да се насочат кон 
решенија кои водат кон формирање на интегрални 
системи за задоволување на потребите за вода на 
населението, индустријата и земјоделството. До 
крајот на планскиот период површините на обра-
ботливо земјиште, опремени со системи за навод-
нување, се очекува да се зголемат за два и полови-
на пати во однос на денешните (139.000 ха). 

По пат на зафаќање, здружување на површин-
ските води и други решенија, да се намалат раз-
ликите во можностите за интензификација на зем-
јоделството меѓу подрачјата кои располагаат и кои 
се дефицитарни со вода. За наводнување ќе биде 
потребно да се обезбедат 1712,97 х 106 м3 вода по пат 
на изградба на големи и мали акумулации. 

Сообраќајна инфраструктура 

Тргнувајќи од потребата за функционалност и 
етапност во реализацијата, како и од потребата за 
техничка координација на сите видови на сообра-
ќајна инфраструктура, за постигнување на опти-
мални односи во поделбата на трудот, а со цел 
да се постигне оптимално поврзување на агломера-
циите зависно од нивното значење и потреба за 
вклучување во 'внатрешните и меѓународните соо-
браќајни системи, како и заради поврзување на 
просторот на Републиката со останатите делови на 
земјата и обратно, учесниците се договорија за 
следниве заеднички интереси и цели во развојот 
на сообраќајната инфраструктура. 

Член 16 

Bio патниот сообраќај да се зголеми густината 
на мрежана на категоризираните патишта на околу 
45,0 км. на 100 км2 територија, а учеството на па-
тиштата со современ коловоз да се зголеми на 80% 
од вкупната патна мрежа. 

Во наредниот период да се засилат сообраќај-
ните правци со диспозиција север — југ, како и 
да се остварат правци кои ефикасно ќе го поврзу-
ваат западниот со источниот дел на Републиката. 
Исто така, да се подобрат сообраќајните правци кон 
СР Србија и САП Косово и кон окружувањето, 
особено со Албанија, а потоа со Бугарија и Грција. 

Во недоволно развиените, пограничните и рид-
ско-планинските подрачја да се интензивираат 
сообраќајните врски по пат на изградба на нови 
патни правци за да се постигнат порамноправни 
услови за задоволување на сообраќајните потреби, 
а во согласност со интересите и целите на развојот 
на тие подрачја и на општонародната одбрана. 

На патиштата на кои густината на сообраќајот 
ќе надминува 14.000 возила на ден да се изградат 
две КОЛОВОЗНИ ленти. (Се проценува дека должината 
на овие патишта ќе изнесува 400 км). 

Во уредувањето на крстосниците особено вни-
мание да и се посвети на безбедноста на сообраќа-
јот, посебно на јазлите каде се вкрстуваат различни 
категории патишта. 

Член 17 
Во железничкиот сообраќај е неопходно модер-

низирање, довршување и заокружување на систе-
мот на железничките линии, елиминирање на за-
вршните правци и поврзување со системите на 
железничкиот сообраќај на земјата во соседство, со 
КОИ овие врски се уште не се воспоставени. 
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Да се изгради втора железничка линија па-
ралелна на магистралниот правец по долината на 
Вардар и да се изврши реконструкција на постој-
ната, почитувајќи ги меѓународните конвенции, 
спрема кои треба да се обезбедат услови сообраќа-
јот на нив да се одвива со брзина од 160 до 200 
км на час. 

Изградбата на нови меѓународни линии во пра-
вец на Тирана на запад и Софија на исток, покрај 
комплетирањето на мрежата на железничките ли-
нии, се очекува да овозможи отворање на нови 
трансверзални правци, скратување на превозните 
патишта и активирање на развојот на недоволно 
равиените подрачна на Републиката. 

Модернизацијата на постојните пруги преку 
капитален ремонт, а во согласност со потребите на 
развојот, да овозможи поголеми брзини во сообра-
ќајот, поголем осовински притисок и адекватно 
опремување со С С и ТТ постројки. 

Електричната влеча на пругите, како на јра-
ционален вид на користење на енергијата во ж е -
лезничкиот транспорт, да биде трајна определба 
со тоа што вб нејзината реализација ќе се утврду-
ваат приоритети, согласно со потребите и техно-
економските критериуми. 

Да се интензивира сообраќајот по пат на из-
градба на нови правци со што ќе се воспостават 
нерамноправни услови за задоволување на потре-
бите од овој вид сообраќај; да се изврши рекон-
струкција на железничкиот јазол Титов Велес како 
предуслов за модернизација на магистралниот пра-
вец по долината на Вардар и да се зголемат капа-
цитетите на железничката станица во Гевгелија, 
особено за товарен сообраќај. 

Член 18 

Во воздушниот сообраќај, покрај проширување-
то и модернизацијата на аеродромите во Скопје и 
Охрид и нивно оспособување за меѓународен соо-
браќај, да се изградат уште два нови аеродрома за 
патнички сообраќај и тоа еден во просторот на 
Цел агонија и еден во југоисточниот простор на Ре-
публиката. На овој начин ќе се формира мрежа на 
аеродроми во Републиката, која ќе се состои од 
еден примарен (Скопје) и три секундарни (Охрид, 
Де л агонија и Струмичко). 

За потребите на стопанската и спортската ави-
јација да се изврши модернизација на постојните 
и да се изградат нови аеродроми паралелно со 
порастот на потребите за вакви објекти. 

,Член 19 

Интересот за градба на пловен пат по течението 
на реките Вардар и Морава да биде присутен во 
сите согледувања на просторниот развој на Репуб-
ликата, а зафатите и реализацијата на проектите 
на веќе согледаната траса на идниот канал неопход-
но е да бидат усогласени со можностите и потребите 
во планерскиот период. 

Член 20 

Во ПТТ сообраќајот да се осигура изградба и 
оформување на телеграфската мрежа на транзит-
ното подрачје Скопје, како дел од југословенскиот 
систем на телеграфски врски и целата мрежа да 
се осовремени и компјутеризира што ќе овозможи 
брзо и точно комуницирање во внатрешниот и ме-
ѓународниот сообраќај. Се очекува густината на 
оваа мрежа да изнесува 30 телекс-приклучоци на 
10.000 жители. 

Bio телефонската мрежа да се постигне густина 
од 23 телефонски приклучоци на 100 жители во 
Републиката, изградба на соодветни месни телефон-
ски мрежи, воведување дигитални преносни систе-
ми во електронски АТЦ, со временска кумутација,. 

Член 21 

Развојот на радиото и телевизијата да биде на-
сочен кон натамошен развој на радиодифузната 
мрежа по пат на зголемување на силата на матич-
ниот предавател, изградба на среднобранови пре-
даватели за покривање ,на ,територијата на Репуб-
ликата со втората и третата програма, изградба на 
мрежа на локални ултра-краткобранови предава-
тели и репетитори за емитирање на локални про-
грами, доизградба и изградба на мрежа на репети-
тори за целосно покривање на територијата на Ре-
публиката со првата, втората и третата ТВ програ-
ма, оформување мрежа на регионални ТВ програми, 
зголемување на програмските радио-релејни врски 
со другите центри во земјата и изградба на контри-
бутивни врски за обезбедување на надворешни ра-
дио и ТВ преноси. 

Радио-телевизискиот систем на Републиката да 
се вклучи во југословенскиот систем на сателитска 
радиодифузија за емитување радио и телевизиски 
програми и да се пристапи кон воведување на ка-
бловска телевизија. 

Член 22 

Енергијата и енергетската инфраструктура да 
се насочува кон развој и користење на енергетски 
потенцијали од сопствени енергетски извори, пред 
се, по пат на користење на хидроепергетскиот по-
тенцијал и експлоатација на Јагленот, а потоа и на 
нуклеарните суровини, маслените шкрилци, геотер-
малната и сончевата енергија. 

Bp периодот до 1990 година се очекува произ-
водството на електрична енергија во вкупен износ 
од 9.800 мил. квч. Од тоа во хидроелектраните ќе 
се произведат 1.600 мил. квч., а во термое л е к р а -
ните 6.233 мил. квч. За задоволување на потребите 
ќе треба да се увезе уште 1.967 мил. квч. 

За задоволување на вкупните потреби од елек-
трична енергија во 2000 година е неопходно да се 
обезбедат извори за уште 7.472, мил. квч. годишно 
и инсталирана моќност од околу 1.500 мвт. За про-
изводство на овие количества енергија да се ко-
ристат и неконвенционални извори на енергија. 

Експлоатацијата на јаглените да се интензи-
вира за производство на електрична енергија на на-
чин кој ќе овозможи електричната енергија, до-
биена во термоелектраните, по количество и по ин-
сталирана сила да биде поголема од ,таа во хидро-
електраните. 

Побрзо и поцелосно да се користи расположли-
виот хидроенергетски потенцијал на водите чија 
економски искористлива енергија изнесува 3,6 ми-
лијарди квч. годишно. Досега изградените построј-
ки за користење на енергијата на водите имаат ин-
сталирана моќ од 372 MB, а за искористување ос-
тануваат уште 1.127 MB. 

Да се интензивираат истражувањата на резер-
вите на енергетски суровини за кои веќе постојат 
индикации, особено на јагленот, нуклеарните гори-
ва и алтернативните нови извори на енергија: гео-
термалната, маслените шкрилци и особено сончевата 
енергија за чие користење постојат особено погодни 
услови. 

При лоцирање на термоелектраните, електра-
ните и објектите за пренос, транспорт на енергија, 
терминали на нафта и гас, да се води сметка за 
нивното штетно дејство врз животната средина и за 
нивната усогласеност со еколошките барања и ас-
пектите на општонародната одбрана. 

Со оглед на претежната ориентација кон доби-
вање енергија од необновливи извори, да се утвр-
дат обврските на директните корисници на енер-
гетските суровини по нивното искористување, прос-
торот во кој се вршела експлоатацијата да се врати 
во состојбата во која се наоѓал пред користењето 
(на природното богатство. 
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5. Заштита и унапредување на животната околина 
и природните вредности и реткости 

Со цел заштитата и унапредувањето на живот-
ната околина и на природните вредности и реткос-
ти да претставува организирана општествена грижа 
за нејзината состојба и да добие нов научен трет-
ман, насочен кон истражување на односите меѓу 
луѓето и нивната рефлексија на природата, како 
и со цел да се насочува начинот на користењето 
на природните ресурси, потписниците на Договорот 
се согласија: 

Член 23 
I 

Да се остварува и да се развива коегзистентен 
однос меѓу развојот на општеството и природната 
околина, значи човековите активности да се доведат 
на ниво 'кое ќе обезбеди минимум нарушување на 
природната рамнотежа. Исто така, да се примену-
ваат на соодветен начин сите придобивки на наука-
та и технологијата кои ќе придонесат за максимал-
но зачувување на животната околина и да се под-
држат настојувањата за зачувување, унапредување 
и воспоставување на неопходната еколошка стабил-
ност. 

Член 24 

Да се изврши измена во структурата на земјиш-
тето во ридските подрачја, со тоа што деградирани-
те површини и површините кои се наоѓаат во VII 
—VIII катастарска класа на обработливото земјиште 
ќе се пошумат или ќе се претворат во постојани 
тревни површини; да се пошумат нови 200.000 ха 
кои претставуваат биолошка инфраструктура и тоа 
по крајните делови на котлините Скопска, О аче 
Поле, Пелагонија, Полог, Струмичко-Радовишката 
и Повардарјето; да се изврши мелиорација на зем-
јиштето и изградба на системи за наводнување и 
одводнување, а во склоп со тоа и регулација на 
пороите на околу 4.ООО км2 најактивни порој ни под-
рачја, и да се посвети внимание посебно на истра-
жувањето и следењето на процесот на контамина-
ција на земјиштето со аеросоли и хемиски средства 
за заштита на растенијата. 

Член 25 

На проблемот на загаденоста на атмосферата 
посебно внимание да се посвети во подрачјата со 
присутна концентрација на население и индустри-
ја од загадувачки карактер. Во врска со тоа во на-
редниот период е неопходно да се избегнува кон-
центрација на индустриски и други објекти зага-
дувачи во локалитети каде такви веќе постојат 
(Скопје, Велес, Јегуновце, Кавадарци, Битола), како 
и во простори кои се определени за посебни на-
мени, како што се националните паркови и други 
простори на природните реткости и туристичко-ре-
креативни подрачја. 

Лоцирањето на термоелектраните, рафинериите, 
петрохемиската, хемиската, црната и обоената ме-
талургија и други индустрии кои се големи за-
гадувачи да се решава во согласност со еколошките 
барања и врз база на претходно истражени и де-
финирани критериуми за определување на вакви 
локации. 

Да се обезбеди задолжителна примена на тех-
ничко-технолошки мерки и системи за заштита, 
како и санитарни зони за заштита кои се со закон 
регулирани. 

Член 26 
Низинските водотоци и тоа оние кои се главни 

реципиенти на отпадните води Вардар, Пчиња, Ле-
пенец, Црна Река, Брегалница и Струма да не ја 
надминат втората класа на квалитет на водите, а 
сите планински водотеци, природни езера и акуму-
лации да имаат квалитет на води од прва класа. 
Сите извори односно изворишни подрачја да се за-

штитат, а начинот на нивното искористување да 
биде ставен под определен режим и контрола. Из-
ворите со особено природни пејсажни и амбиентални 
вредности, како извориштето на Вардар, Црна Ре-
ка, Црн Дрим, Треска, Бабуна, Тополка, Брегал-
ница, Билјанините извори и изворите на реката 
Пена и на другите шарски реки, како и шарените 
езера и други да се стават под определен режим и 
заштита. 

Да се фаворизираат регионалните системи за 
водоснабдување, како и регионалните колекторски 
системи за одведување на отпадните води. 

За обезбедување на квалитетот на водите да се 
преземаат соодветни техничко-технолошки мерки, 
да се подобрат или изменат несоодветните произ-
водствени технологии, да се отстранат отпадните 
материи од водите, да се користат рецеркулациони 
системи и да се врши надополнување на водите кои 
неповратно се зафаќаат. Да се обезбеди постојано 
мерење и контролирање на состојбите и квали-
тетот на водите. 

Член 27 

Да се изврши откривање, проучување, издвоју-
вање и прогласување на природните реткости кои 
се од посебен општествен интерес. Како резултат 
на тоа се очекува заштитената површина да изнесу-
ва 18% од вкупната површина на Републиката, од 
што националните паркови (Маврово, Галичица, Пе-
листер, Солунска Глава, Лешница) ќе заземаат око-
лу 180.000 ха, строгите природни резервати (вкупно 
14) околу 60.000 ха, научноистражувачките резерва-
ти (31) и пределите со посебни природни каракте-
ристики (15) околу 160.000 ха, пределите со карак-
теристични пејсажи (28) околу 46.000 ха, посебните 
природни резервати (26) околу 28.000 ха и преде-
лите со меморијални споменици (24), со споменици 
на природата (165) и со определен број ретки рас-
тителни и животински видови надвор од природ-
ните резервати. 

За заштитените подрачја на природните реткос-
ти да се изготват уредувачки елаборати во соглас-
ност со пропишаната постапка за планирање и уре-
дување на подрачја со посебна намена. Да се интен-
зивира работата врз зачувување и унапредување на 
генетскиот фонд на органските видови, а посебно 
на ретките видови растенија и животни кои се од 
посебно научно и културно-воспитно значење, како 

' и да се обезбедат еколошки услови за нивно одр-
жување и опстанок. 

Културно-историските споменици кои претста-
вуваат подрачја и објекти од посебен интерес на 
соодветен начин да се зашиттат, презентираат, уре-
дат и користат. 

6. Принципи на концепцијата за организација, 
уредување и користење на просторот 

Тргнувајќи од основната цел, со Просторниот 
план на Републиката да се обезбеди рационална ор-
ганизација на просторот, која во најголема мера ќе 
ги почитува природните вредности и ресурси, ква-
литетите на животната околина, оптимална,та раз-
местеност на производните капацитети, населбите 
и инфраструктурните системи, а во согласност со 
идните потреби, учесниците се договорија за след-
ниве заеднички интереси и цели во однос на прин-
ципите за организација, уредување и користење на 
просторот. 

Член 28 

— Нај суштествените компоненти на просторно-
функционалната положба на Републиката, во однос 
на пошироките простори од о к р у ж у в а њ е ^ и на ос-
новната структура на просторниот систем изразена 
низ определен број просторно функционални цели-



Стр. 294 - Bp. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 8 април 1 бб! 

ни, треба да бидат утврдени како елементи кои 
имаат определено влијание врз организацијата на 
просторот. 

-т- Организацијата на просторот и користењето 
иза природните ресурси треба да бидат еден од пред-
условите за порационална разместеност на населе-
нието, производните капацитети и инвестициите чие 
насочување ќе обезбеди дисперзија во просторот, 
истовремено со постигнување на оптимална поделба 
на трудот, ПОВИСОКО НИВО на стопанисување и по-
усогласени односи во вкупноста на општествената 
репродукција. 

— Со концепцијата за организација, уредување 
и користење на просторот ќе се обезбеди намалува-
ње на концентрацијата на населението, активнос-
тите и материјалната инфраструктура во поодделни 
делови на просторот, каде концентрацијата е најго-
лема и запирање на постојните процеси на демо-
графско празнење на определени подрачја. 

— Просторната композиција на функционалната 
организација на просторот на Републиката (прос-
торна инфра и супра-структура) да биде моделира-
на врз реалните потреби од функционална опрема. 
Притоа, треба да се постигне оптимална координи-
р а н о ^ на сите инфраструктурни системи и раци-
оналност во градбата и експлоатацијата, како и 
усогласеност во урбаниот и руралниот развој по 
пат на максимално сообразување на мрежата на на-
селбите во однос на големината и функцијата од ас-
пект на техничка опременост и општествена орга-
низираност. 

— Во системот на комуницирање треба да се 
оптимизираат односите меѓу поодделни облици на 
комуникации, гледано од аспект на критериумите 
кои ги опфаќаат глобалните општествено-политич-
ки, општествено-економски, културни и социјални 
цели и интереси на вкупниот развој, како на Ре-
публиката, така и во однос на земјата во целина. 

— Концепцијата за организација и уредување 
на просторот треба да е заснована и врз критери-
умите и барањата за хуманизирање на просторот, 
потребите за заштита и унапредување на живот-
ната и природната околина, општонародната одбра-
на и неопходноста од приближување на условите 
за живеење и работа. 

— Планирањето на организацијата, уредување-
то и користењето на просторот во ридско-планински-
те и пограничните подрачја, посебно по должината 
на меѓународните граници на Републиката, покрај 
другото треба да биде засновано и врз темелните 
истражувања на нивните потенцијали, водејќи осо-
бено сметка дека некои од природните ресурси се 
заеднички со странските соседи што е од посебна 
важност за евентуално донесување на заеднички 
комплементарни и нореспондентни планови и про-
грами за граничните подрачја. 

— Декомпонирањето на планските поставки и 
решенија на помали просторни единици ќе овозмо-
жи нивно поефикасно оживотворување односно ре-
ализација, преку просторни планови на одделни под-
рачја, општини и простори со специфична намена, 
како и преку урбанистичка документација. 

III. НАТАМОШНИ ЗАЕДНИЧКИ ОБВРСКИ И 
АКТИВНОСТИ 

Член 29 

Учесниците во Договорот се согласија со Прос-
торниот план да биде опфатен и дел од програм-
ските и планските елементи на општествените пла-
нови и програми на субјектите на планирањето од 
републичко и општинско ниво, како и планските и 
програмските претпоставки во своите идни планови 
и програми да ги засноваат и врз планските реше-

нија на Просторниот план, а за среднорочниот пе-
риод 1981—1986 година, врз планските решенија на 
неговата етапа за тој период. 

Член 30 

Учесниците во Договорот се согласија во под-
готвувањето на нацртот односно Предлогот на пла-
нот, како и во текот на неговата реализација, да 
обезбедат адекватна координација со соодветните 
органи и организации на СР Србија и САП Косово 
за навремено усогласување на просторно-планските 
решенија од заеднички интерес. 

Член 31 

Поради доследно спроведување на Договорот за 
основите на Просторниот план на СР Македонија, 
како и на самиот План, учесниците во Договорот 
се обврзуваат, во рамките на своите права и обвр-
ски, да вклучуваат во своите просторни и урбанис-

т и ч к и планови и програми соодветни елементи од 
Договорот и Планот, односно да се придржуваат 
кон тие елементи. 

Член 32 

Потписниците на договорот се договорија, врз 
основа на поставките на Просторниот план на Ре-
публиката, а во согласност со насоките што ќе про-
излезат од нив, да се изготват просторни планови 
на региони и општини, ќано и Веќе изготвените 
планови или оние кои се во тек да се усогласат со 
нив и на тој начин да се постигне оптимална норес-
пондентност меѓу сите нивоа на планирањето. 

Притоа, тргнувајќи од принципот на истовреме-
ност и континуитет на единствениот систем на пла-
нирање, учесниците во овој договор ја истакнуваат 
неопходноста од меѓусебно информирање и усогла-
сување на интересите, целите и обврските во текот 
на подготвувањето, донесувањето и спроведувањето 
на своите просторни планови и програми за развој, 
а почитувајќи ,ги поставките на Просторниот план 
на ;СР Македонија односно на Договорот за неговите 
основи. 

Член 33 

Учесниците во Договорот се согласни, заеднич-
ки и врз основа на рамките што ќе се-утврдат во 
текот на изработката на Планот и ве самиот план, 
да пристапат кон истражување на критериуми и 
услови за оформување на долгорочно користење на 
просторот, природните ресурси и другите богатства 
во следниве домени: 

— дополнително истражување на природните 
фактори релевантни за просторното планирање, 
квалитетот на животната околина, социолошките 
аспекти, проблематиката на руралните подрачја и 
ДР-, 

— долгорочно користење и заштита на земјо-
делското земјиште, 

— долгорочен развој на индустриски гранки за 
кои постојат сопствени суровини, 

— долгорочен развој на загадувачката индус-
трија, 

— долгорочна заштита и унапредување на при-
родните предели и просторите определени за рекре-
ација и туризам, 

— долгорочна изградба на патна и железничка 
сообраќајна мрежа, како и на воздушниот сообраќај, 

- - долгорочни активности на истражувања, про-
ектирање и реализација на пловниот пат Морава — 
Вардар, 

— истражување на можностите за користење 
на водотеците и нивната заштита, 
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— долгорочна заштита на животната и природ-
ната околина, како и на културните и историските 
богатства, 

— долгорочен развој на ридско-планинските и 
пограничните подрачја. 

Со посебен договор ќе се утврди предметот, ди-
намиката и финансирањето на истражувањата. 

Член 34 

За да се обезбеди остварување на функциите на 
Републиката во просторното планирање, континуи-
рано просторно планирање, координација со опш-
тествените планови и со плановите и програмите 
на самоуправните интересни заедници, новелирање 
на Просторниот план, адекватно систематско следе-
ње на неговото спроведување и адекватна докумен-
тација и информатика, учесниците во Договорот се 
согласни да се формира Републички институт за 
просторно планирање, како организација од посе-
бен општествен интерес за Републиката. 

Местото и улогата" на Институтот за просторно 
планирање, програмата за работење и неговото ф и -
нансирање ќе бидат регулирани со посебен закон, 
а во согласност со концептот за организација на 
просторно-планската и урбанистичката дејност на 
Републиката, изготвен од страна на Републичкиот 
секретаријат за урбанизам. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 35 

Учесниците во Договорот се согласија во про-
цесот! на изработката, разгледувањето и усвојува-
њето на Просторниот план на СР Македонија, да се 
донесат соодветни прописи, договори, мерки, усло-
ви, одредби, методски упатства, нормативи и друго 
заради неговото доследно спроведување. 

Член 36 

Квалитативните и квантитативните показатели 
V 

содржини во овој договор ќе се усогласуваат со 
долгорочниот општествен план на Републиката. 

Член 37 

Учесниците во Договоро,т се обврзуваат да го 
следат, анализираат и оценуваат извршувањето на 
своите обврски и за таа цел по потпишувањето на 
Договорот да организираат следење и извршување 
на обврските што произлегуваат од него. 

Член 38 

Кон овој договор можат да пристапат организа-
ции на здружен труд и други самоуправни органи-
зации и заедници ако ги преземаат обврските и за-
дачите што се со него предвидени. 

Член 39 

Изменување и дополнување на Договорот може 
да предложи секој од учесниците. 

Предлогот за изменување и дополнување се 
доставува до секој учесник во Договорот. 

Изменувањата и дополнувањата ќе се вршат по 
постапката предвидена за донесување на Догово-
рот. 

Член 40 

Договорот се смета за склучен по потпишува-
њето од страна на овластени претставници на сите 
учесници. 

Член 41 

Договорот да се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

ПОТПИСНИЦИ: 

Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, Собранието на општината 
Берово, Собранието на општината Би-
тола, Собранието на општината Брод 
Македонски, Собранието на општината 
Валандово, Собранието на општината 
Виница, Собранието на општината Гев-
гелија, Собранието на општината Гос-
тивар, Собранието на општината Дебар, 
Собранието на општината Делчево, Со-
бранието на општината Демир Хисар, 
Собранието на општината Кавадарци, 
Собранието на општината Кичево, Со-
бранието на општината Кочани, Собра-
нието на општината Кратово, Собрани-
ето на општината Крива Паланка, Со-
бранието на општината Крушево, Со-
бранието на општината Неготино, Со-
бранието на општината Куманово, Со-
бранието на општината Охрид, Собра-
нието на општината Прилеп, Собрани-
ето на општината Пробиштип, Собра-
нието на општината Радовиш, Собрани-
ето на општината Ресен, Собранието на 
град Скопје, Собранието на општината 
„Гази Баба", Собранието на општината 
„Карпош", Собранието на општината 
„Кисела Вода", Собранието на општи-
ната „Чаир", Собранието на општината 
„Центар", Собранието на општината 
Струга, Собранието на општината Свети 
Николе, Собранието на општината Стру-
мица, Собранието на општината Тетово, 
Собранието на општината Титов Велес, 
Собранието на општината Штип, Сто-
панската комора на Македонија, Сто-
панската банка — Здружена банка — 
Скопје, Советот за изградба, одржување 
и реконструкција на патиштата во СР 
Македонија — Скопје, Железничката 
транспортна организација — Скопје, 
Претпријатието за производство и пре-
нос на електрична енергија „Електро-
стопанство"— Скопје, Сложената орга-
низација на здружен труд „Водостопан-
ство" — Скопје, Работната организација 
за ПТТ сообраќај „Скопје" — Скопје, 
Републичката заедница на насоченото об-
разование, Републичката заедница на 
културата, Републичката самоуправна 
интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување. Републичка-
та самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Ре-
публичката самоуправна интересна за-
едница на физичката култура, Репуб-
личката заедница на научните дејности. 
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Се наоѓа во печат нова збирка 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

СО ОБЈАСНУВАЊА 

Во Збирката ќе бидат објавени и Законот за 
републичките органи на управата, Законот за ре-
шавање на судирот на надлежноста, за изземањето 
на службените лица и за органите надлежни за ре-
шавање но жалба во управната постапка!, Законот 
за општествените совети и републичките опште-
ствени совети, Препораката за остварување на пра-
вата и интересите на работните луѓе и граѓаните 
пред органите на управата, правосудните органи, 
самоуправните интересни заедници и пред другите 
органи и организации. 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, пот-
секретар во Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација. 

Предговор, рецензија и општа редакција проф. 
д-р Владимир Митков, републички секретар за за-
конодавство и организација. 

Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ — 91000 СКОПЈЕ. 

8 април 1 бб! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
Ви ги препорачува следните изданија: 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
КНИГА II Цена 250 динари 

НОВА ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 

Цена 45 динари 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
— второ издание — Цена 90 динари 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и судска практика и со обрасци 
— второ изменето и дополнето издание — 

Цена 150 динари 

ЗАИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите — Цена 95 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
— со објаснувања — Цена 85 динари 

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цона 65 динари 

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА Цена 200 динари 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Службен 
весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на па-
рите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 
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