
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 18 декември 1963 
С к о п ј е 

Број 42 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин Жиро сметка бр. 401-1-16 

324. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Републичкиот бу-
џет за 1969 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на заедничка седница на 
Републичкиот собор и на Организационо-политич-
киот собор, одржана на 10 декември 1968 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

У. бр. 56 
11 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Републичкиот буџет за 1969 година содржи: 

Приходи од динари 307.417.060 
Распоредени приходи од динари 305.812.660 
Резервен фонд од динари 1.604.400 

Член 2 
Средствата распоредени за посебни намени, 

што ги извршуваат републичките органи, непо-
средно ќе се користат врз основа на одделна сметка 
што ја донесува старешината на органот. 

Средствата распоредени за посебни намени, што 
не ги извршуваат органите непосредно, ќе се ко-
ристат врз основа на програми и писмени договори 
што, врз основа на тие програми, со корисниците 
на средствата ќе ги склучат републичките органи 
— носители на тие средства. По еден примерок од 
склучените договори му се доставува на Репуб-
личкиот секретаријат за финансии во срок од 1 
месец по склучувањето. 

Програмите од претходниот став ги утврдува 
старешината на органот — носител на средствата. 

Член 3 
Ако во текот на извршувањето на буџетот се 

утврди дека средствата распоредени за посебни 
намени не ќе бедат делумично или во целина по-
трошени, Извршниот совет може непотрошените 
средства да ги пренесе во буџетската резерва. 

Член 4 
Приходите што ги остваруваат републичките 

органи од вршење на технички, сметководствени, 
административни и слични услуги на работните и 
други организации, како и на општините, ќе се 
користат за вршење на редовната дејност. 

Член 5 
Со наменските средства во раздел 35 позиција 

228 „партиципација во отстранувањето причините за 
смртноста ка ј доенчињата" ке располага Репуб-
личкиот секретаријат за народно здравје и соци-
јална политика, во согласност со Акционата про-
грама за отстранување на причините за смртноста 
ка ј доенчињата. 

Член 6 
Од остварените приходи на Републичкиот бу-

џет, намалени за износот на дадените дополнител-
ни средства и наменски дополнителните средства 
на општините, се издвојува во: 

— Републичкиот резервен фонд 1,00 % 
— Републичкиот фонд за унапреду-

вање на културните дејности 1,68% 
— Републичкиот фонд за научноис-

тражувачка работа 3,40% 
— Репуоличкиот фонд за унапреду-

вање на издавачката дејност 2,33% 
— Републичкиот фонд за помагање 

дејностите на општествените ор-
ганизации 7,33% 

— Репуоличкиот фонд за социјални 
установи 0,30% 

Во средствата на фондовите, обезбедени со 
претходниот став, се вклучени и средствата за от-
платување на ануитетите по кредитите што ги 
склучила Републиката за потребите на тие фон-
дови. 

Член 7 

Со средствата предвидени во Раздел 36 „Несто-
пански инвестиции*' ке располагаат: 

— по позицијата 229 Советот за иселенички 
прашања на Извршниот совет; 

— по позицијата 230 Републичкиот секретари-
јат за финансии и 

— по позицијата 231 Републичкиот завод за ста-
тистика. 

Член 8 

Со средствата предвидени во Раздел 37 „Сред-
ства за назначување на нови работници" ќе распо-
лагаат: 

— по позициите 232, 233 и 234 Извршниот совет, 
— по позицијата 235 Републичкиот секретари-

јат за финансии, а по извршениот избор на 
судијата. 

Член 9 

Приходите на Републичкиот буџет за 1969 го-
дина и нивниот распоред по основни намени се 
утврдуваат со Билансот на приходите и општиот 
распоред на приходите на Републичкиот буџет за 
1969 година во следните износи: 
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Б И Л А Н С 

ЛА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА 

Класификациона 
број 

И З Н О С 

СВ О 
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1 П Р И Х О Д И 
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т т , Вкупен износ На потформата ф о р м а т а 
на приходите н а п ^ о д и т е 

1 2 3 4 5 
ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 

11 Придонес од личниот доход од работен однос: 
15.560.000 111 — Придонес од личниот доход од работен однос 15.560.000 

112 — Учество во приходите од придонесот од личниот до-
ход од работен однос на пошироката општествено-поли-
тичка заедница 14,007.000 29,567.000 

12 Придонес од личниот доход од земјоделска дејност: 
4,640 ООО 4,640.000 121 — Придонес од личниот доход од земјоделска дејност 4,640 ООО 4,640.000 

ВКУПНО ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 34,207.000 
ВИД 2. ДАНОЦИ 

21 Данок на промет 
215 Учество во сојузниот данок на промет на стоки на 

мало 38,233.000 38,233.000 
ВКУПНО ВИД 2. ДАНОЦИ 38,233.000 

ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ 
ПРИХОДИ 

62 Други разни приходи 400.000 400.000 
ВКУПНО ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ 

РАЗНИ ПРИХОДИ 400.000 
ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

71 Општи дополнителни средства: 
712 — Општи дополнителни средства во определен износ 222,710.000 

72 
722 

Наменски дополнителни средства: 
722 — Наменски дополнителни средства во определен износ 11,667.060 234.377.060 

ВКУПНО ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 234,377.060 
ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

92 Наплатени приходи од поранешните години 200.000 200.000 
ВКУПНО ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 200.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (ВИДОВИ 
1 ДО 9) 307,417.060 
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01—2 

02—1 

02—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
И ВОСПИТУВАЊЕТО 

Средства распоредени во определен износ (освен за ин-
вестиции) 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01. 
ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

Средства распоредени во процент од сите или од одделни 
приходи 
Средства распоредени во определен износ: 

02—2—1 — за редовна дејност 
02—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 02 

395.200 

837.220 
471.290 

_395.200 
395.200 

5,468.000 

1,308.510 
6,776.510 
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ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА 
ДЕЈНОСТ 

ОЗ—1 Средства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи 6,445.000 

03—2 Средства распоредени во определен износ: 
ОЗ—2—1 — за редовна дејност 4.552.560 
03—2—2 — за посебни намени 2,185.600 6,708.160 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ. _ _ _ _ _ 13,153.160 
ОСНОВНА НАМЕНА 04. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

04—1 Средства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи 477.500 

04—2 Средства распоредени во определен износ: 
04—2—1 — за редовна дејност 2,678.600 
04—2—2 — за посебни намени 22,687.775 25,366.375 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04. 25,843.875 
05—2 Средства распоредени во определен износ: 

05—2—2 За посебни намени 3,480.000 3,480.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05. 3,480.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 07. РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ 

07—2 Средства распоредени во определен износ: 
07—2—1 — за редовна дејност 56,642.250 
07—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 21,099.665 
07—2—3 — за намените што не можат да се распоредат според 

други основни намени 1,525.000 79,266.915 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07 79,266.915 

ОСНОВНА НАМЕНА 09 ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНИТЕ 

09—2 Средства распоредени во определен износ 103.180.800 103.180.800 
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 09. 103.180.800 

ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНИТЕ 

10—2 Средства распоредени во определен износ 43.787.200 43.787.200 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 10. 43.787.200 

ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТА ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАДОЛЖЕНИЈАТА 

НА ГРАЃАНИТЕ 
13—1 Средства распоредени во процент од сите или одделни 

'приходи 11.765.000 
13—2 Средства распоредени во определен износ 3.389.000 3.389.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 13. 15.154.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

14—2 Средства распоредени во определен износ 
14—2—2,1 — за текушти вложувања 2.420.000 6.210.000 
14—2—22 — за отплати на ануитета 3.790.000 6.210.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14. 6.210.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕРВЕНЦИИ ВО 

СТОПАНСТВОТО 
16—2 Средства распоредени во определен износ: 

16—2—21 — за текушта вложувања 3.765.000 3.765.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16. _ _ 3.765.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 17. БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД 
ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 

17—2 Средства распоредени во определен износ 800.000 800.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17. 800.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВ-
НИОТ ФОНД 

18—2 Средства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи 1.604.400 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 18. 1.604.400 
ОСНОВНА НАМЕНА 19. НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 

(ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА) 
19—2 Средства распоредени во определен износ 4.000.000 4ЈООО.ООО 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 19. 4.000.000 
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ 

ПРИХОДИ 
(ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДО 19. 307.417.060 
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И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 10 
Распоредот на приходите на Републичкиот бу-

џет за 1969 година во износ од 281.659.160 — ди-
нари по носители, корисници и поблиски намени, 
во рамките на општиот распоред на приходите од 
претходниот член на овој закон, е извршено во 
посебниот дел на Републичкиот буџет за 1969 го-
дина, кој е отпечатен како додаток на „Служ-
бен весник на СР Македонија", бр. 42/68 и е со-
ставен дел на овој закон. 

Ш. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1969 година. 

ПР Е Г Л Е Д 

на распоредените приходи во процент од одделни 
приходи на Републичкиот буџет за 1969 г. 

# НАЗИВ НА ФОНДОТ 

I Рч 

н о ! 
ш о о § а** 

Ф И .V о о о § аѕ-0, 
и п а о 

1. 
2. 

4. 

5. 

Резервен фонд на СР Македонија 1,00 
Републички фонд за унапреду-
вање на културните дејности 1,68 
Републички фонд за научноис-
тражувачка работа 3,40 
Републички фонд за унапреду-
вање на издавачката дејност 2,33 
Републички фонд за помагање 
дејностите на општествените орга-
низации 7,33 
Републички фонд за социјални 
установи 0,30 

ВКУПНО: 16,04 

1.604.400 

2.700.000 

5.468.000 

3.745,000 

11.765.000 

477.500 
25.759.900 

325. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕ-

ПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за именување и допол-
нување на Законот за републички придонеси и 
даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 10 декември 1968 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 11 декември 1968 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

У. бр. 61 
12 декември 1968 година 

Скопје 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ 

НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републички придонеси и даноци 

на граѓаните („Службен весник на СР Македо-
нија", бр. 9/65, 28/65, 37/66, 5/67 и 7/68) во член 1 
став 1 по одредбата „в" се додава нова одредба 
„г" која гласи: „Придонес од вкупниот приход на 
граѓаните". 

Член 2 
Во член 3 ред 1 по зборовите „наследство и 

подароци" се додаваат зборовите „освен за подарок 
на земјишта и градежни објекти". 

Член 3 
По член 3 се додаваат 6 нови членови од За-

Зѓ кои гласат: 
„Член 3-а 

Данок на подарок на земјишта и градежни 
објекти се плаќа на вкупната вредност по след-
ните стопи: 

Ако прометната вредност по еден м2 изнесува: 

за земјиште за градежни стопа 
објекти 

до 1 дин. ДО 500 дин. 6% 
до 2 дин. ДО 600 дин. 8% 
до 3 дин. ДО 700 дин. 10% 
до 4 дин. ДО 800 дин. 12% 
до 5 дин. до 900 дин. 14% 
до 7 дин. до 1.000 дин. 16% 
до 9 дин. до 1.100 дин. 18% 
до 10 дин. ДО 1.200 дин. 20% 

над 10 дин. над 1.200 дин. 22% 

Член З-б 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

Основицата на придонесот од вкупниот при-
ход на граѓаните ја сочинува^ вкупниот чист приход 
на обврзникот на придонесот, остварен во годината 
за која се врши облогот на придонесот, намален 
за 20.000 динари. 

Член 3-в 
На обврзник кој сам остварува доход односно 

приход, а издржува брачен другар, малолетни де-
ца, ученици и студенти на редовно школување 
или родители неспособни за работа, под услов тие 
да немаат свои приходи, вкупниот чист приход се 
намалува по 2.000 динари за секој член. 

За остварување правото од претходниот став 
обврзникот заедно со пријавата поднесува и из-
јава. ~ -

Член 3-г 
Во вкупниот чист приход не се засметуваат: 
1. примањата на кои, според одредбите на 

член 44 од Основниот закон за придонесите и да-
ноците на граѓаните не се плаќа придонес од ра-
ботен однос, освен пензиите и надоместоците од 
личните доходи врз основа на социјалното осигу-
рување; 

2. приходите од авторски права на кои не се 
плаќа придонес од авторски права според одред-
бите на член 88 од Основниот закон за придоне-
сите и даноците на граѓаните; 
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3. примањата по основ на осигурување на жи-
вотот и доживувањето; 

4. камати и згодитоци. 

Член 3-д 
Придонес од вкупниот приход на граѓаните се 

плаќа по следните стопи: 

Ако основицата на придо-
несот изнесува динари 

(^е п л а ^ а На име придонес 
Преку до 

10.000 4% 
10.000 15.000 400 + 7% на виш. над 10.000 до 
15.000 20.000 750 10% на виш. над 15.000 
20.000 25.000 1.250 + 14% на виш. над 20.000 до 
25.000 30.000 1.950 + 17% на виш. над 25.000 
30.000 35.000 2.800 + 22% на виш. над 30.000 до 
35.000 40.000 3.900 + 27% на виш. над 35.000 
40.000 50.000 5.250 + 38% на виш. над 40.000 до 
50.000 60.000 9.050 + 48% на виш. над 50.000 
60.000 70.000 13.850 + 58% на виш. над 60.000 до 
70.000 80.000 19.650 68% на виш. над 70.000 
преку 80.000 26.450 + 80% на виш. над 80.000 

Член 3-ѓ 
Облогот и наплатувањето на придонесот од 

вкупниот приход на граѓаните го врши надлеж-
ниот орган на управата на Собранието на чија те-
риторија обврзникот на придонесот има престоју-
валиште." 

Член 4 
Во член 4 по зборот „подароци" се додаваат 

зборовите: „и од придонесот од вкупниот приход 
на граѓаните". 

Член 5 
По член 2г се брише член 2. 

Член 6 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да го утврди пречистениот текст на За-
конот за републички придонеси и даноци на гра-
ѓаните. 

Член 7 
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од 

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

326. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А О Р Г А Н И -
З А Ц И Ј А И Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А С Л У Ж Б А Т А З А 
П Р И Х О Д И В О С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А 

М А К Е Д О Н И Ј А 

Се прогласува Законот за организација и фи-
нансирање на службата за приходи во Соција-
листичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на заедничка седница на 
Републичкиот собор и на Организационо-политич-
киот собор, одржана на 10 декември 1968 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

У. бр. 58 
11 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
З А О Р Г А Н И З А Ц И Ј А И Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А 
С Л У Ж Б А Т А З А П Р И Х О Д И В О С О Ц И Ј А Л И С -

Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Член 1 
Работите на извршувањето и контрола на об-

логот и наплатувањето на придонесите, даноците и 
таксите се од општ интерес за Републиката. 

Член 2 
Работите од претходниот член ги врши Упра-

вата за приходи и органот на управата за прихо-
ди што го образува општинското собрание. 

Член 3 
Управата за приходи е во состав на Репуб-

личкиот секретаријат за финансии. 
Органот на управата за приходи на општин-

ското собрание е посебен самостоен орган. 
По исклучок, а во согласност со Извршниот 

совет, во општините во кои постои единствен ор-
ган на управата, во рамките на тој орган може 
да се формира служба за приходи. 

Во состав на органите односно службите од 
претходните ставови постои инспекција за при-
ходи. 

Член 4 
Управата за приходи: 
— го проучува' и анализира спроведувањето 

на даночната политика во Републиката; 
— предлага и изготвува соодветни прописи за 

усовршување на даночниот систем; 
— врши надзор и контрола над работата на 

општинскиот орган за приходи во работите на об-
логот и наплатувањето на придонесите, даноците 
и таксите и му укажува стручна помош на тој 
орган; 

— им дава задолжителни инструкции на оп-
штинските органи за приходи; 

— се грижи за стручното организирање и уна-
предување на општинските органи за приходи; 

— ја води второстепената управна постапка 
од областа на придонесите, даноците и таксите; 

— врши други работи од републичка надлеж-
ност во врска со облогот и наплатувањето на при-
донесите, даноците и таксите. 

Член 5 
Општинскиот орган на управата за приходи, во 

согласност со постојните прописи, непосредно го 
извршува облогот и наплатувањето на придоне-
сите, даноците и таксите и врши други работи од 
таа област што ќе ги утврди општинското со-
брание. 

Член 6 
Инспекцијата за приходи врши контрола над 

тоа како обврзниците ги исполнуваат своите об-
врски спрема општествената заедница и презема 
мерки за навремено наплатување на стасаните 
придонеси, даноци и такси. 

Работите на инспекцијата ги вршат инспек-
тори. 

Во вршењето на контрола, инспекторот има 
право да ги прегледува деловните и другите про-
стории, средствата за работа, документацијата и 
евиденцијата за работата на обврзникот на придо-
несот односно данокот, кои овозможуваат увид ве 
работењето на обврзникот, со цел да ги утврди 
фактите и околностите што се од влијание за пра-
вилен облог на обврските. 

Републичкиот инспектор може да врши непо-
средна контрола во целата Република и во нејзи-
ното остварување да врши увид во документаци-
јата за облог, наплатување, книжење и распредел-
ба на придонесите, даноците и таксите. За најде-
ната положба го известува општинскиот орган на 
приходи односно општинското собрание. 
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Член 7 
Обврзникот на придонесот, данокот и таксите 

мора да му овозможи на инспекторот да изврши 
преглед според претходниот член, а по барање да 
му даде и други податоци кои се од значење за 
утврдување обврската на обврзникот. 

Државните органи, работните и други органи-
зации, како и граѓаните се должни на инспекторот 
да му дадат известување и да му ги стават на 
увид сите податоци за деловните односи со об-
врзниците на придонесот односно данокот. 

При вршењето на инспекција може да се со-
слуша сведок и да се бара помош од стручни 
лица. 

За извршениот преглед инспекторот составува 
записник. 

Член 8 
Кога инспекторот оцени дека со повреда на 

прописите е сторен прекршок, стопански престап 
или кривично дело должен е да поднесе барање 
за покренување на постапка за прекршок, од-
носно пријава за покренување на постапка за 
стопански престап или КРИВИЧНО дело. 

Во смисла на член 183-а од Основниот закон 
за џридонесите и даноците на граѓаните паричната 
казна ја изрекува општинскиот инспектор. 

Член 9 
За републички инспектор се назначува лице 

. кое има висока школска подготовка. 
* За раководител на општинскиот орган на упра-

вата односно службата за приходи и за општински 
инспектор се назначува лице кое има висока или 
виша школска подготовка. 

Член 10 
Инспекторот за приходи мора да има посебна 

легитимација со која го докажува службеното свој-
ство. Легитимацијата ја издава органот што го на-
значува. 

Образецот на легитимацијата го пропишува ре-
публичкиот секретар за финансии. 

Член 11 
Управата за приходи може да изврши одделни 

работи од надлежност на општински орган за 
приходи доколку органот не ги изврши тие ра-
боти. 

Трошоците за извршената работа паѓаат на то-
вар на општинскиот орган за приходи. 

Член 12 
Социјалистичка Република Македонија и само-

управните организации, на кои општинските орга-
ни за приходи им вршат облог и наплата на при-
ходите, учествуваат во обезбедувањето на сред-
ства за унапредување работата на тие органи. 

Учеството од претходниот став не влијае врз 
обврската на општината да обезбеди средства за 
работа на органите за приходи во смисла на член 
19 од Основниот закон за средствата за работа на 
органите на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 46/64, 47/65 и 1/67). 

Член 13 
Од приходите на Републичкиот буџет и Репуб-

личкиот фонд за води, по основ на републички 
придонес од личниот доход од земјоделска деј-
ност, што ќе ги наплатат општинските органи за 
приходи, на овие органи им се отстапуваат 5%. 

Самоуправните организации за работите од 
претходниот член спогодбено обезбедуваат сред-
ства на службата за приходи. 

* Доколку не ^ се постигне спогодба, општин-
ското собрание ќе одлучи за процентот по кој ќе 
се пресметува надоместокот. Тој процент не може 
да биде поголем од процентот што одговара на 
соодносот меѓу вкупниот облог и износот на 

средствата за редовна дејност на органот од прет-
ходната година, а ќе се применува на наплатените 
средства за соодветната самоуправна организација. 

Член 14 
Средствата што се обезбедуваат со овој закон 

се уплатуваат на одделна сметка на општината 
— одделни наменски средства за унапредување 
организацијата и работата на органите за приходи 
— пред внесувањето на тие приходи во буџетот 
односно фондовите. 

Член 15 
Одредбите на Законот за самоуправување и ра-

ботни односи во органите на управата („Службен 
весник на СРМ", бр. 28/65) се применуваат и на 
општинските органи на управата за приходи, до-
колку во став 2 и 3 од овој член не е поинаку 
определено. 

Правилникот за систематизација и условите за 
работа на работните места во општинскиот орган 
на управата за приходи, како и правилникот за 
расподелба на средствата за унапредување на ор-
ганот за приходи, подлежат на согласност на оп-
штинското собрание. 

На општинските органи на управата за при-
ходи нема да се применува одредбата на член 67 
од Законот за самоуправување и работни односи 
во органите на управата. 

Член 16 
Општинските собранија се должни до крајот 

на месец јануари 1969 година да формираат само-
стојни управни органи, а пополнувањето на ра-
ботните места со лица со школска спрема пред-
видена со овој закон да се изврши до крајот на 
1969 година. 

Член 17 
Глава XIV и членовите од 177 до 179 од За 

конот за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ", бр. 37/67) и одредбите 
од член 50 став 6 од Законот за здравствено оси-
гурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ", бр. 14/67) се бришат. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

327. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 10.000.000 ДИНАРИ 

Се прогласува Законот за задолжување на Со-
цијалистичка Република Македонија со износ од 
10.000.000 динари, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 10 декември 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
11 декември 1968 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

У. бр. 59 
12 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 10.000.000 

ДИНАРИ 

Член 1 
Во периодот од 1969—1973 година, Социјалис-

тичка Република Македонија ќе се задолжи ка ј 
Стопанската банка во Скопје со износ од 10.000.000 
динари. 

Задолжувањето на Социјалистичка Република 
Македонија ќе се врши во еднакви годишни из-
носи, почнувајќи од 1969 година. 

Член 2 
Износот од претходниот член ќе се употреби 

за учество во откупот и изградбата на станови 
за повратници Македонци од други земји и тоа: 

— во висина од 10% од вредноста на откупе-
ните и изградени станови на подрачјето на град 
Скопје; и 

— во висина на 60% од вредноста на откупе-
ните и изградените станови на подрачјето од други 
општини. 

Член 3 
Кредитите од член 1 на овој закон ќе се от-

платуваат од средствата на буџетот на Социјалис-
тичка Република Македонија во срок од 15 години 
со камата од 2% годишно. 

Член 4 
Со средствата од кредитите ќе располага Из-

вршниот совет. 
Член 5 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии од името на Социјалистичка Република Маке-
донија да ги склучува договорите за кредит со 
Стопанската банка во Скопје. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

328. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА 
ПРЕМЕРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за финансирање на ра-
ботите за довршување на премерот на земјиштето 
во Социјалистичка Република Македонија. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на заедничка седница на 
Републичкиот собор и на Организационо-политич-
киот собор, одржана на 10 декември 1968 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

У. бр. 57 
11 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА ДОВР-
ШУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— ~ Член 1 
За довршување на премерот на земјиштето во 

Социјалистичка Република Македонија, што ќе се 
изведува според посебна програма, средства обез-
бедува Републиката. 

Програмата од претходниот став ја утврдува 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

За извршување на работите на премерот во 
1969 и 1970 година ќе се издвојат 5,5 милиони ди-
нари од средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството. 

Член 2 
Со средствата од претходниот член ќе распо-

лага Републичката геодетска управа. 
Неискористените износи во една година се пре-

несуваат за користење за истата намена во след-
ната година. 

Член 3 
Републичката геодетска управа секоја година 

ќе му поднесува на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија завршна сметка за корис-
тењето на средствата, и извештај за извршувањето 
на програмата за премерот на земјиштето. 

Завршната сметка и извештајот од претход-
ниот став ќе се доставуваат најдоцна три месеци 
по истекот на годината. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1969 година. 

329. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ПОД КОИ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МО-
ЖАТ ДА ПРОИЗВЕДУВААТ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Се прогласува Законот за условите под кои ра-
ботните организации можат да произведуваат саден 
материјал, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 11 декември 1968 година 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
11 декември 1968 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

У. бр. 60 
12 декември 1968 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ МОЖАТ ДА ПРОИЗВЕДУВААТ САДЕН 

МАТЕРИЈАЛ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Производството и стручна контрола над произ-
водството на овошен, лозов, хмелен и шумски са-
ден материјал работните организации ги вршат 
според условите пропишани со Основниот закон за 
саден материјал и според овој закон. 

II УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 2 
Работна организација која се занимава со про-

изводство. на овошен, лозов, хмелен и шумски 
саден материјал (во натамошниот текст: саден ма-
теријал) е должна да ги исполнува следните ус-
лови: 

1. да располага со земјиште погодно за произ-
водство на соодветен вид саден материјал; 

2. да располага со репродукционен материјал 
од одбрани признаени матични растенија приведе-
ни во член 15 од Основниот закон за саден мате-
ријал односно од признаени семенски состојки; 

3. да има најмалку по еден стручњак за про-
изводство на овошен, лозов и хмелен саден мате-
ријал со висока школска подготовка од земјодел-
ска струка и најмалку 2 години работа на расад-
ничко производство, или со виша школска подго-
товка од лозаро-овоштарска насока, односно од по-
леделска насока за производство на хмелен саден 
материјал и најмалку 3 години работа на расад-
ничко производство, а за производство на шумски 
саден материјал со висока школска подготовка од 
шумарска струка и најмалку 2 години работа на 
расадничко производство; 

4. да располага со соодветна опрема за обра-
ботка на почвата, одгледување, заштита, резидба, 
садење и пакување на садниот материјал, како и 
простории за негово калемење, сместување и па-
кување, во зависност од видот и обемот на сад-
ниот материјал што ќе го произведува; 

5. да има обезбедено стручна контрола над 
производството на саден материјал од овластена 
организација за тоа, доколку нема овластено своја 
стручна, служба. 

Член 3 
Сите работи од член 15 од Основниот закон за 

саден материјал ги вршат работните организации 
што ќе ги определи Републичкиот секретаријат 
за земјоделство и шумарство. 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство ќе ја пропише постапката за одбирање 
и признавање на матични растенија, хибриди и 
селекционирани клонови. 

Трошоците за вршење на работите од став 1 
на овој член паѓаат на товар на работната орга-
низација што произведува репродукционен саден 
материјал. 

Член 4 
Стручна контрола над производството на са-

ден материјал може да врши научна организација 
од областа на лозарството, овоштарството и хме-
ларството, односно шумарството или стручна ор-
ганизација која има најмалку еден стручњак со 
висока школска подготовка и најмалку 5 години 
практика во производството на лозов, овошен, хме-
лен или шумски саден материјал. 

Стручна контрола над производството на са-
ден материјал може да врши и посебна стручна 
служба на работна организација што произведува 
саден материјал или заедничка стручна служба со 
друга работна организација. Оваа контрола можат 
да ја вршат ако располагаат со стручњак со висо-
ка школска подготовка од земјоделска струка за 

овошен, лозов и хмелен саден материјал, односно 
од шумарска струка за шумски саден материјал и 
со најмалку 5 години практика во производство 
на о^о^ен, лозов, хмелен и шумски саден ма-
теријал. 

Стручњаците што работат на производството 
на саден материјал не можат во истата работна 
организација да вршат и стручна контрола над 
производството на саден материјал. 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство, врз основа на поднесена пријава, ут-
врдува дали одделна работна организација од-
носно стручна служба ги исполнува условите од 
член 4 од овој закон, води евиденција за овие 
организации односно стручни служби и нивниот 
список го објавува во „Службениот весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Член 6 
Работна организација односно стручна служба 

која врши стручна контрола над производството 
на саден материјал должна е да води евиденција 
за: 

— називот и седиштето на работната органи-
зација ка ј која врши стручна контрола; 

— површините и поблиската оценка на зем-
јиштето каде се врши производството на саден 
материјал; 

— количеството, видот и сортата на прегледа-
ниот саден материјал и 

— најдената состојба при прегледите. 

III РЕГИСТАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 7 
Работната организација која се занимава со 

производство на саден материјал задолжително 
треба да биде запишана во регистарот на произ-
водителите на саден материјал. 

Регистарот на производителите на саден мате-
ријал го води Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 

Член 8 
Пријавата на работната организација за запи-

шување во регистарот на производители на саден 
материјал ги содржи следните податоци: 

1. кои видови и сорти саден материјал ќе про-
изведува; 

2. на колкава површина ќе произведува саден 
материјал; 

3. на кој начин има обезбеден репродукционен 
материјал; 

4. какви објекти, опрема и стручен кадар има 
за производство на саден материјал; и 

5. на кој начин ќе ја обезбеди стручната кон-
трола над производството на саден материјал. 

Член 9 у / * 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

и шумарство, врз основа на поднесената пријава за 
запишување во регистарот на производителите на 
саден материјал, оценува дали работната органи-
зација ги исполнува условите пропишани во член 
2 од овој закон. 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство ќе донесе решение за запишување во 
регистарот на производителите на саден матери-
јал за секоја работна организација што ги испол-
нува пропишаните услови. 

Со право да се занимава со производство на 
саден материјал работната организација се здоби-
ва со денот на запишувањето во регистарот на 
производителите на саден материјал. 

Запишувањето и промените во регистарот се 
објавуваат во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 
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Член 10 
Во регистарот на производителите на саден 

материјал се впишуваат следните податоци: 
— датум и број на решението за запишување 

во регистарот; 
— име и место на производителот; 
— вид на садниот материјал за чие производ-

ство се регистрира; 
— површина на која ќе произведува саден 

материјал; и 
— обезбедена стручна контрола над производ-

ството на саден материјал — сопствена или од 
друга организација. 

Член 11 
Работната организација, запишана во региста-

рот на производителите на саден материјал, како 
и работната организација односно стручната служ-
ба внесена во списокот од член 5 на овој закон, 
ако престане да ја врши дејноста или да испол-
нува некои од условите пропишани во член 2 и 
4 од овој закон, е должна да го извести за тоа 
писмено Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство најдоцна во срок од 30 дена 
од денот на настанатата промена. 

Работната организација односно стручната 
служба од претходниот став што ќе престане да 
ја врши должноста односно да исполнува некои 
од пропишаните услови, со решение ќе биде бри-
шана од регистарот односно списокот. 

Член 12 
Организацијата запишана во регистарот на про-

изводителите на саден материјал е должна да 
води евиденција за начинот на производството по 
видови, количества и квалитет на употребениот 
репродукционен материјал се до продажбата на 
произведениот саден материјал односно до него-
вата употреба, според обрасците што ги пропишува 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

IV НАДЗОР И КОНТРОЛА 

Член 13 
Надзор над спроведувањето одредбите од Ос-

новниот закон за саден материјал и овој закон 
и прописите донесени врз основа на нив за овош-
ниот, лозовиот и хмелниот саден материјал врши 
органот на општината надлежен за работите на 
земјоделската инспекција, а за шумскиот саден 
материјал органот на управата надлежен за рабо-
тите на шумарската инспекција. 

Член 14 
Ако општинскиот орган на управата, надлежен 

за работите на земјоделската односно шумарската 
инспекција, не изврши некоја од работите од сво-
јата надлежност, таа работа ќе ја изврши репуб-
личкиот орган на управата, надлежен за рабо-
тите на земјоделската односно шумарската ин-
спекција, на товар на општинскиот орган кој бил 
должен да ја изврши таа работа. 

V КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Со парична казна од 5.000—10.000 динари ќе се 

казни за прекршок работната организација ако: 
— не води евиденција по член 6 и 12 од овој 

закон или не ја води уредно; 
— неовластено врши одбирање и признавање 

на репродукциониот саден материјал и издава уве-
ренија за сортната . чистота на садниот материјал 
(член 3); 

— во срокот определен во став 1 на член 11 
од овој закон за настанатите промени не го из-
вести Републичкиот секретаријат за земјоделство 
и шумарство; 

— го спречува земјоделскиот односно шумар-
скиот инспектор во вршењето надзор и контрола; 

— за прекршок од претходниот став ќе се каз-
ни со парична казна од 200—500 динари и одговор-
ното лице во работната организација. 

VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Работните организации што се занимаваат со 

производство на саден материјал, се должни да 
се запишат во регистарот на производителите на 
саден материјал во срок од 90 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

При регистрирањето на организациите од прет-
ходниот став, одредбата од член 2 точка 2 од За-
конот ќе се применува по истекот на 2 години 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

330. 
Врз основа на член 40 став 2 од Правилникот 

за условите и начинот за вршење задолжителна 
имунизација против заразните болести („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/65), републичкиот секретар 
за народно здравје и социјална политика на пред-
лог на Републичкиот завод за здравствена за-
штита ја донесува следната 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ 

ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1969 ГОДИНА 

1. Имуниз аци јата на населението против од-
редени заразни болести, согласно со член 45 став 
1 и 4 од Правилникот за условите и начинот за 
вршење задолжителна имунизација против зараз-
ните болести (Правилник), се врши во текот на 
целата година (континуирано) и во определени вре-
менски периоди (кампањски). 

2. Задолжителната имунизација се врши кон-
тинуирано на сите лица од 0 до 19-годишна воз-
раст против големата сипаница (Уапо1а уега), ак-
тивната туберкулоза (Ти1>егси1оѕ1ѕ асИуа), дифтери-
јата (БхрћШепа), тетанусот (Те1;апиѕ), детската па-
рализа (РоНотуе1Шѕ аси!а) и големата кашлица 
(Рег1иѕѕ1ѕ) на начин утврден во Правилникот и во 
Упатството за начинот на имунизацијата и кон-
тролата на резултатите од имунизацијата против 
определени заразни болести („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/68) и тоа: 

а) против детската парализа — од 1 јануари 
до 30 јуни и од 1 октомври до 31 декември со 
тритипна вакцина; 

б) против останатите горенаведени болести — 
во текот на целата година. 

Имунизацијата против болестите од претход-
ниот став се извршува за секое лице според след-
ниот: 
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КАЛЕНДАР НА ИМУНИЗИРАЊАТА 

Возраст на ли-
цето што подлежи 
на имунизација 

Болеста против која се врши имунизација 
Имунизирање: 
— вакцинирање 
— ревакцинирање 

до 2 месеца 
4, 5 и 6 месеци 
4. 5 1/2 и 7 месеци 
10 месеци 
18 месеци 
20 месеци 

2 години 
4 ГОДИШ! 
5 години 
7 години 

8 години 
13 години 

14 години 
19 години 

Туберкулоза (без тестирање) 
Дифтерија — тетанус — перту сис (три дози) 
Детска парализа (три дози тритипна вакцина) 
Голема сипаница 
Дифтерија — тетанус — пертусис (една доза) 
Детска парализа (една доза т р и т и н а вакцина) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (една доза тритипна вакцина) 
Дифтерија — тетанус — пертусис (една доза) 
Голема сипаница 
Туберкулоза 
Детска парализа (една доза тритипна вакцина) 
Дифтерија — тетанус (една доза) 
Тетанус 
(Туберкулоза 
Голема сипаница 
Туберкулоза 
Тетанус 

вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 

I ревакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 

II ревакцинирање 
II ревакцинирање 
I ревакцинирање 

II ревакцинирање 
III ревакцинирање 
III ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
III ревакцинирање 
II ревакцинирање 

IV ревакцинирање 
V ревакцинирање 

Лицата што подлежат на задолжително иму-
низирање да бидат вакцинирани односно ревак-
цинирани во текот на целата календарска 1969 
година против одредените во календарот заразни 
болести тогаш кога ќе навлезат во возраста на-
ведена во календарот на имунизацијата, водејќи 
притоа сметка за медицинските контраиндикации, 
интервалот помеѓу имунизирањата против поеди-
ни заразни болести и за другите услови, пропи-
шани со Правилникот. 

Доколку од било какви причини некои деца 
не се опфатени со вакцинацијата односно со ре-
вакцинацијата во возраста определена со кален-
дарот на имунизирањата, во 1969 година неизо-
ставно да се вакцинираат односно ревакцинираат: 

— против големата сипаница (Уапо1а уега) да 
се вакцинираат примарно сите деца до навршена 
3-годишна возраст односно примарно вакцинира-
ните да се ревакцинираат до навршена 14-годишна 
возраст; 

— против големата кашлица (Регкиѕѕѓѕ) сите 
деца до навршена 5-годишна возраст; 

— против дифтеријата (БхрМћепа) сите деца 
до навршена 8-годишна возраст; 

— против туберкулозата (Тивегси1оѕѓѕ) сите ли-
ца до навршена 19-годишна возраст; 

— против детската парализа (РоИотуеШдѕ) си-
те лица до навршена 19-годишна возраст; 

— против тетанусот (Те1;апиѕ) сите лица до на-
вршена 20-годишна возраст. 

3. На кампањски начин се врши задолжителна 
имунизација (вакцинација и ревакцинација) про-
тив следните заразни болести и над следните лица: 

а) против туберкулозата се имунизираат со 
БСЖ вакцина сите лица повозрасни од 19 години, 
кои работат во антитуберкулозни диспанзери и 
други установи за дијагностика и лекување од ту-
беркулозата, ако не реагираат на туберкулин и 
ако од последното имунизирање изминало најмалку 
една година; 

б) против цревниот тифус (ТурНиѕ аМопипаИѕ) 
и паратифусот (Рага1ур1шѕ) се имунизираат сите 
лица: 

— кои работат во бактериолошки лаборатории, 
болници и одделенија за лекување на болни од 
заразни болести; 

— кои работат на одржување на чистотата во 
населените места (поправка на канализација, чи-
стење на нужнички јами отстранување на отпад-
ни материи од населбите и ел.); 

— кои учествуваат на младински работни ак-
ции или кои работат на големи градилишта и зем-
јоделски стопанства. 

Лицата кои за прв пат се имунизираат против 
цревен тифус и паратифус се вакцинираат со три 
дози комбинирана вакцина против цревен тифус, 
паратифус и тетанус, а лицата ка ј кои изминало нај-
малку три години од вакцинирањето ќе се ревакци-
нираат со една доза од гореспоменатата комбини-
рана вакцина; 

в) против големата сипаница (Уапо1а уега) се 
имунизираат сите лица: 

— кои работат во сообраќајот и во објектите 
на меѓународниот железнички, друмски и возду-
шен сообраќај; 

— кои како претставници на органите за вна-
трешни работи и на царинската служба работат во 
пограничните места преку кои се врши меѓунаро-
ден железнички и друмски сообраќај; 

— кои како медицински персонал во органите на 
санитарната инспекција вршат здравствен над-
зор на границата, персоналот на работа во ми-
кробиолошките лаборатории и здравствените уста-
нови, кој доаѓа во допир со болни или со нив-
ните предмети, освен персоналот кој е на работа 
во установи за лекување на болни од туберку-
лоза и во родилните домови; 

— кои доаѓаат од подрачја каде има голема 
сипаница, ако овие лица немаат пропишано уве-
рение дека се вакцинирани според одредбите од 
Меѓународниот санитарен правилник, како и ли-
цата кои патуваат во земја која има голема сипа-
ница, или во земја која бара имунизација против 
оваа болест. 

Оние лица кои не се примарно вакцинирани 
се вакцинираат, а другите лица ка ј кои од при-
марното вакцинирање поминало најмалку три го-
дини се ревакцинираат; 

г) против беснило (1.уѕѕа) се имунизираат сите 
лица што ќе бидат повредени од бесно животно 
или од животно за кое се сомнева дека е бесно. 

4. Оваа програма влегува во сила следниот ден 
по нејзиното објавување во „Службен весник на 
СРМ". 

Републички секретар 
за народно здравје и социјална политика, 

Димитар Герасимовски, е. р. 
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331. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката бр. 412 за 
изменување на делот II. од Правилникот за рас-
пределба на личниот доход на работниците и на 
Одлуката бр. 413 за пресметка на личниот доход 
за Ш, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X месец 1967 година 
на Основното училиште „Благој Кирков" во Титов 
Велес донесени на 1 ноември 1967 година, врз ос-
нова на јавната расправа одржана на 7 јуни 1968 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ: 
— Одлуката бр. 412 за измена на делот II 

од Правилникот за распределба на личниот доход 
на работниците, и 

— Одлуката бр. 413 за пресметка на личниот 
доход на работниците за Ш, IV, V, VI VII, VIII, IX 
и X месец 1967 година, на Основното училиште 
„Благој Кирков" од Титов Велес донесени на 1. 
XI. 1967 година. 

2. Оваа одлука на Уставниот суд согласно член 
68 од Законот за Уставниот суд на Македонија ќе 
се објави во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" и во Основното училиште 
„Благој Кирков" во Титов Велес на начин што 
со Статутот на тоа училиште е пропишан за обја-
вување на општите акти. 

3. По одржаната јавна расправа, Уставниот суд 
на Македонија најде: 

а) Со одлуките бр. 412 и бр. 413 се повреде-
ни одредбите од постапката за донесување на акти 
од ваков вид пропишани во Законот за основното 
училиште („Службен весник на СРМ" бр. 31/65) и 
членовите 233 до 250 од Статутот на Основното 
училиште „Благој Кирков" во Титов Велес Над-
лежен орган за донесување на акт за измена на 
Правилникот за распределба на личните доходи 
според член 125 точка 21 од Законот за основ-
ното училиште и член 246 од Статутот на ова учи-
лиште е советот односно работната заедница во це-
лост. Меѓутоа, одлуките број 412 и број 413 не 
се донесени од работната заедница туку од нејзи-
на комисија која не може да се смета за овла-
стена да донесува општи акти во името на работ-
ната заедница. Непочитувањето на одредбите на 
законот и статутот со кои е регулирана постап-
ката за донесување на општи акти во работните орга 
низации претставува повреда на самоуправните 
права на работните луѓе обезбедени со Уставот. 

б) Со одлуките број 412 и број 413 е изменет 
Правилникот за распределба на личниот доход 
и се воведени нови основи и мерила за утврду-
вање на личниот доход на работниците во учи-
лиштето, при што се преземени критериумите и 
мерилата утврдени од Основната заедница за обра-
зование во Титов Велес за пресметување на из-
носот на средства за финансирање дејноста на 
училиштата на територијата на општината Титов 
Велес. Преземајќи ги овие критериуми и мерила, 
со одлуките број 412 и број 413 во ова училишта 
на одделни категории работници се утврдени лич-
ни доходи во фиксен и еднаков износ, што прет-
ставува отстапување од начелото за распредел-
ба според трудот утврдено во Уставот и во Основ-
ниот закон за работни односи. 

в) На Одлуката број 412 и е дадено повратно 
дејство бидејќи се применува од 1 март 1967 го-
дина и ако е донесена на 1 ноември 1967 година 
што е спротивно со уставното начело за забрана 
на ретроактивно дејство. 

4. Поради ова Уставниот суд на Македонија 
реши како во точка 1 од оваа одлука. 

Оваа одлука е донесена на седницата на Устав-
ниот суд на Македонија на 14 ноември 1968 го-
дина. 

У. бр. 1/68 
14 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

332. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на одлуките на Советот на Педагош-
ката академија во Скопје за основање центри за 
вонредно студирање во Куманово, Тетово, Кавадар-
ци и Лесковац, врз основа на јавната расправа, одр-
жана на 22 ноември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Одлуката за формирање Центар за вонред-

но студирање при Работничкиот универзитет во 
Куманово бр. 01-1516/1 од 11 октомври 1964 година, 
Одлуката за формирање Центар за вонредно сту-
дирање при Работничкиот универзитет во Тетово 
бр. 01-1515/1 од 15 октомври 1965 година, Одлу-
ката за формирање Центар за (вонредно студирање 
при Заводот за школство во Кавадарци бр. 01-752/1 
од 7 октомври 1966 година и Одлуката за форми-
рање Центар за вонредно студирање при Просветно-
педагошкиот завод во Лесковац бр. 03-89/1 од 2 
февруари 1968 година, донесени од Советот на Пе-
дагошката академија во Скопје, што согласно став 
3 на член 12 во врска со член 34 од Законот за ви-
сокото школство во СР Македонија не се пот-
врдени од Собранието на СР Македонија, немаат 
правно дејство ниту можат Да се применуваат. 

2. Одлучувајќи по предлозите на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија за оценка 
на законитоста на наведените одлуки, Уставниот 
суд на Македонија го утврди следното: 

Со наведените одлуки на Советот на Педагош-
ката академија во Скопје, како работни единици 
на Академијата, се основани центри за вонредно 
студирање во Куманово, Тетово, Кавадарци и Лес-
ковац и врз основа на овие одлуки центрите за-
почнале да работат. 

Според член 29 од Законот за високото школ-
ство во СР Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65 и 9/68) високошколските установи 
можат, заради давање помош на вонредните оту-' 
денти, да основаат центри за вонредно студирање. 
Овие центри, според одредбите на член 34 од ис-
тиот закон, се основаат со статутот на високошкол-
ската установа, а доколку не се основани со ста-
тутот, тие можат да се основаат и со статутарна 
одлука. 

Во став 3 на член 12 од законот изречно е про-
пишано дека статутите на високошколските уста-
нови ги потврдува Собранието на СР Македонија. 

Според мислењето на Уставниот суд со стату-
тарна одлука се уредуваат прашања што според ус-
тавот и законите се уредуваат со статутот на ра-
ботната организација, и, според тоа, статутарната 
одлука претставува дел на статутот и се донесува 
по постапка пропишана за донесување на статут. 

Одлуките за основање на центрите во Тетово, 
Кавадарци и Лесковац не се донесени по постапка 
пропишана за донесување статут на работна орга-
низација, ниту се потврдени од Собранието на СР 
Македонија. Исто така и одлуката за основање 
на центарот во Куманово, во смисла на алинеите 1 
и 6 на член 84 од Законот за високото школство 
во НР Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 20/61). 

Одлука за основање центар за вонредно сту-
дирање што не е потврдена од Собранието на СР 
Македонија не претставува статутарна одлука и, 



Стр. 684 — Бр. 42 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 18 декември 1968 

според тоа, нема правно дејство, ниту, додека не 
биде потврдена од Собранието, може да се при-
менува. 

Со оглед на тоа што наведените центри за вон-
редно студирање не се основани со статутот на Ака-
демијата и што одлуките за нивното основање не 
се донесени по постапка пропишана за донесување 
на статут ,ниту се потврдени од Собранието на 
СР Македонија, — Уставниот суд ја донесе оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Педагошката академија во 
Скопје на начин што е пропишан со статутот на 
Академијата за објавување на општите акти. 

У. бр.49/68 
22 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

333. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката на Наставничкиот совет 
на Економскиот факултет во Скопје бр. 1431 од 
8 септември 1966 година за основање центар за 
вонредно студирање во Лесковац, по јавната рас-
права одржана на 22. XI. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Одлуката на Наставничкиот совет на Еко-
номскиот факултет во Скопје бр. 1431 од 8 сеп-
тември 1966 година за основање центар за вонред-
но студирање во Лесковац нема правно дејство ниту 
може да се применува. 

2. По предлог на Извршниот совет на Собра-
нието на̂  Социјалистичка Република Македонија, 
оценувајќи ја законитоста на Одлуката на Настав-
ничкиот совет на Економскиот факултет за осно-
вање центар за вонредно студирање во Лесковац, 
Уставниот суд на Македонија утврди: 

Наставничкиот совет на Економскиот факул-
тет во Скопје, на седницата одржана на 8 сеп-
тември 1966 година, ја донесе наведената одлука 
и, врз основа на оваа одлука, Центарот за вонред-
но студирање во Лесковац започна со работа во 
учебната 1966/67. Овој центар продолжи да работи 
и во учебните 1967/68 и 1968/69 година. 

Според член 29 од Законот за високото школ-
ство во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 29/65 и 9/68) 
високошколските установи можат да основаат цен-
три за давање помош на вонредните студенти. 
Овие центри, според одредбите на член 34 од ис-
тиот закон, се основаат со статут или доколку не 
се основани со статут можат да се основаат со ста-
тутарна одлука. Со статутарна одлука се уреду-
ваат прашања што., според уставот и законите, ја 
чинат содржината на статутот на работната орга-
низација и, според тоа, таа претставува дел на 
статутот и се донесува во постапка пропишана за 
донесување на статутот. 

Во член бб став1 1 од Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија и во член 44 точка 1 од 
Законот за високото школство во Социјалистичка 
Република Македонија изречно е определено дека 
статутот го утврдува советот на работната органи-
зација, односно на високошколската установа. Спо-
ред тоа, и за донесување на статутарни одлуки 
единствено е надлежен советот на високошколската 

- установа. 
Одлуката1 за основање центар за вонредно сту-

дирање во Лесковац не е донесена од Советот на 
Економскиот факултет ниту во постапка пропи-
шана за донесувањето на статутот и, поради тоа, 
таа не може да има правно дејство ниту да се 
применува. 

Уставниот суд на Македонија смета дека со 
доставувањето на оваа одлука за потврда на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија не можат да се отстранат нејзините недоста-
тоци бидејќи таа, како донесена од ненадлежен ор-
ган и по постапка што не е во согласност со за-
конот, не можела да биде потврдена од Собранието. 

Со оглед на тоа што одлуката на Наставнич-
киот совет на Економскиот факултет (во Скопје за 
основање на центарот за вонредно студирање во 
Лесковац продолжува да се применува, Уставниот 
суд ја донесе оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Економскиот факултет на на-
чин што е пропишан со статутот на Факултетот 
за објавување на »општите акти. 

У. бр. 52/68 
27 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

334. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на одлуките на Советот на Вишата 
економска школа во Прилеп бр. 1614/1 од 10. ХП. 
1966 година, бр. 679/1 од 22. IX. 1965 година и бр. 
489/2 од 22. V. 1967 година, за основање наставни 
центри за вонредно студирање, врз основа на јав-
ната расправа, одржана на 22 ноември 1968 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
1. Одлуките на Советот на Вишата економска 

школа во Прилеп бр. 1614/1 од 10. XII. 1966 го-
дина за основање наставни центри за вонредно 
студирање во Скопје, Куманово и Титов Велес, 
бр. 679/1 од 22. IX. 1965 година за основање цен-
тар за организација и помош во наставата за 
вонредните студенти во Струмица и бр. 489/2 од 
22.. V. 1967 година за основање наставни центри 
за вонредно студирање во Охрид, Кочани и Гос-
тивар што согласно став 3 на член 12 во врска со 
член 34 од Законот за високото школство во Со-
цијалистичка Република Македонија не се пот-
врдени од Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, немаат правно дејство ниту мо-
жат да се применуваат. 

2. Одлучувајќи по предлозите на Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, за оценка на законитоста на наведе-
ните одлуки, Уставниот суд на Македонија го 
утврди следното: 

Со наведените одлуки на Советот на Вишата 
економска школа во Прилеп се основани центри 
за вонредно студирање во Куманово, Титов Ве-
лес, Скопје, Струмица, Охрид, Кочани и Гостивар 
и на основа на овие одлуки центрите започнале 
со работа. 

Според член 29 од Законот за високото школ-
ство во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 29/65 и 9/68) 
високошколските установи можат, заради давање 
помош на вонредните студенти, да основаат цен-
три за вонредно студирање. Овие центри, според 
одредбата на член 34 од законот, се основаат со ста-
тутот на високошколската установа, а доколку не 
се основани со статутот, тие можат да се осно-
ваат и со статутарна одлука. Во став 3 на член 12 
од законот изречно е пропишано дека статутите на 
висоиошколските установи ги потврдува Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Според мислењето на Уставниот суд на Ма-
кедонија, со статутарната одлука се уредуваат пра-
шањата што според Уставот и законите се уреду-
ваат со статутот на работната организација и, спо-
ред тоа, статутарната одлука претставува дел на 
статутот и се донесува по постапка пропишана за 
донесување на статутот. 
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Одлуките на Советот на Вишата економска 
школа во Прилеп, за основање на центрите во Ку-
маново, Титов Велес, Скопје, Струмица, Охрид, 
Кочани и Гостивар не се донесени по постапката 
пропишана за донесување статут на работната ор-
ганизација ниту се потврдени од Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Одлуката за основање центар за вонредно сту-
дирање што не е потврдена од Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија не претста-
вува статутарна одлука и, според тоа, нема правно 
дејство ниту, додека не биде потврдена од Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, може да се применува. 

Со оглед на тоа што наведените центри за вон-
редно студирање не се основани со статутот на 
школата и што одлуките за нивното основање не 
се донесени по постапка пропишана за донесување 
на статутот, ниту се потврдени од Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, — Устав-
ниот суд на Македонија ја донесе оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Вишата економска школа во 
Прилеп на начин што е пропишан со статутот на 
школата за објавување општи акти. 

У. бр. 50/68 
22 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

335. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката на Советот на Вишата 
техничка школа — Битола бр. 02-239/1 од 25. IX. 
1967 година, 'врз основа на јавната расправа одр-
жана на 22 ноември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Одлуката на Советот на Вишата техничка 
школа во Битола бр. 02-239/1 од 25 септември 1967 
година за основање и организирање наставен цен-
тар за вонредно студирање во Скопје, што соглас-
но став 3 на член 12 во врска со член 34 од За-
конот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија не е потврдена од Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
нема правно дејство ниту може да се применува. 

2. Одлучувајќи по предлогот на Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, за оценка на законитоста на наведе-
ната одлука, Уставниот суд на Македонија го ут-
врди следното: 

Со Одлуката на Советот на Вишата техничка 
школа во Битола основан е центар за вонредно 
студирање во Скопје и врз основа оваа одлука 
центарот започнал со работа. 

Според член 29 од Законот за високото школ-
ство во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СР Македонија" бр. 15/65, 
29/65 и 9/68) високошколските установи можат, за-
ради давање помош на вонредните студенти, да 
основаат центри за вонредно студирање. Овие цен-
три, според одредбата на член 34 од Законот, се 
основаат со статутот на високошколската уста-
нова, а доколку не се основани со статутот, тие 
можат да се основаат и со статутарна одлука. Во 
став 3 на член 12 од Законот изречно е прого!-
шано дека статутите на високошколските установи 
ги потврдува Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Според мислењето на Уставниот суд на Ма-
кедонија, со статутарната одлука се уредуваат пра-
шањата што според Уставот и законите се уреду-
ваат со статутот на работната организација и, 
според тоа, статутарната одлука претставува дел 
на статутот и се донесува по постапка пропишана 
за донесување на статутот. 

Одлуката за основање на центарот во Скопје 
не е донесена по постапка пропишана за донесу-
вање статут на работна организација ниту е пот-
врдена од Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Одлуката за основање центар за вонредно сту-
дирање што не е потврдена од Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија не претста-
вува статутарна одлука и, според тоа, нема правно 
дејство ниту, додека не биде потврдена од Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
може да се применува. 

Со оглед на тоа што наведениот центар за 
вонредно студирање не е основан со статутот на 
школата и што одлуката за неговото основање не 
е донесена по постапката пропишана за донесување 
на статутот, ниту е потврдена од Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, — Устав-
ниот суд на Македонија ја донесе оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СР Македонија" и во Вишата техничка 
школа во Битола на начин што е пропишан со ста-
тутот на школата за објавување на општите акти. 

У. бр. 56/68 
22 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

336. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за изменување и дополну-
вање на Статутот на Фабриката за чадори и три-
котажа „Винка" во Виница, донесена од Работ-
ничкиот совет на 7 декември 1967 година, по одр-
жаната јавна седница од 1 ноември 1968 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се одложува одлучувањето за уставноста на 
Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на 
Фабриката за чадори и трикотажа „Винка" во Ви-
ница, донесена од Работничкиот совет на 7 декем-
ври 1967 година. 

На Работничкиот совет на Фабриката за ча-
дори и трикотажа „Винка" во Виница му се дава 
можност, согласно член 23 од Законот за устав-
ниот суд на Македонија, до 31 јануари 1969 го-
дина да ја усогласи својата одлука со Уставот и 
законот. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Фабриката за чадори и трико-
тажа „Винка" во Виница на начин предвиден во 
Статутот за објавување на општите акти. 

3. По повод претставката на група работ-
ници од Фабриката за чадори и трикотажа „Винка" 
во Виница со која се бараше да се поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на Од-
луката за изменување и дополнување на Ста-
тутот на Фабриката, донесена од Работничкиот со-
вет на 7 декември 1967 година, поради тоа што 
пред нејзиното донесување не била изнесена на 
разгледување пред собирите на работните луѓе, 
ниту пак пред конечното усвојување му била под-
несена на разгледување на општинското собрание, 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на прет-
ходните испитувања, поведе постапка за оцену-
вање уставноста на одлуката. 

По одржаната јавна седница, Уставниот суд на 
Македонија констатира: 

Според став 3 на член 65 на Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, статутот на 
работната организација пред конечното усвојување 
му се поднесува на разгледување на општинското 
собрание. Покрај тоа, предлогот на Статутот, спо-
ред член 81 од Основниот закон за претпријатијата, 
мора пред конечното усвојување од работничкиот 
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СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 
72. 

Врз основа на член 25 од Законот за измени 
и дополненија на Основниот закон за придонеси-
те и даноците на граѓаните („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 32/68 година) и член 26 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за придонесите 
и даноците на граѓаните („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/68), Собранието на општината Кава-
дарци, на заедничката седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на 3. XII. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПШТИНСКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА 

ГРАЃАНИТЕ 
Член 1 

Во Одлуката за општински придонеси и дано-
ци на граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 
8/68) називот на главата IX се менува и гласи: 

„IX Данок на орудија за производство во зем-
јоделството и хибридна лоза и данок на товарни 
друмски моторни и приклучни возила и комби во-
зила." . 

Член 2 
Во членот 26 се додава нов став кој гласи: 
„за теретни патни и приклучни возила: 
Тони По тони носивост 

годишен износ 
динари 

до 1 — — — — — — — — 500 динари 
од 1 до 2 — — — — — — — 600 динари 
од 2 до 3 — — — — — — — 700 динари 
од 3 до 4 — — — — — — — 800 динари 
преку 4 — — — — — — — 900 динари 
При одредувањето на носивоста на моторното 

возило, се додава и носивоста на приклучното во-
зило. 

Висината на данокот на товарни патни моторни 
и приклучни возила како и комби возила за вто-
рото полугодие 1968 година изнесува 50°/о од виси-
ната на едногодишниот износ." 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. VII 1968 година. 

Бр. 01-672(5 
3 декември 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

совет, да биде изнесен на разгледување пред со-
бирите на работните луѓе и органите на управу-
вање на деловите на претпријатието заради нивно 
изјаснување по предлогот и ставање забелешки 
во срокот определен со статутот. 

Статутот на Фабриката, во одредбите на член 
251—260, ја пропишува постапката за донесување 
на статутот и за вршење измени и дополнувања 
и, меѓу другото, предвидува дека нацртот на Ста-
тутот се става на јавна дискусија која се води по 
работни единици. 

Уставниот суд на Македонија утврди дека пред-
логот на одлуката за изменување и дополнување 
на статутот не бил изнесен на разгледување пред 
собирите на работните луѓе, ниту пак пред конеч-
ното усвојување му била поднесена на разгледу-
вање на Собранието на општината. 

Тргнувајќи од ова, Уставниот суд на Македо-
нија оцени дека одлуката за изменување и допол-
нување на статутот не е донесена според постап-
ката предвидена во уставот и законот, чија смисла 

се состои во обезбедувањето влијание на работ-
ните луѓе во донесувањето на основниот акт на 
претпријатието, како и обезбедувањето на функ-
циите на општината односно на нејзиниот најви-
сок орган утврдени со уставот и законот во однос 
на работните организации од своето подрачје. 

Имајќи го предвид ваквиот карактер на по-
вредите на Уставот и законот, како и начинот за 
нивното отстранување, Уставниот суд реши, пред 
да одлучи, да му даде можност на Работничкиот 
совет на Фабриката за чадори и трикотажа „Вин-
ка" во Виница тој да ја усогласи одлуката со 
Уставот и законот. 

У. бр. 22/68 
1 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

Прописи на општинските собранија 
73. 

Врз основа на член 41 и 247 од Статутот на 
општината Кавадарци, Собранието на општината 
Кавадарци, на заедничка седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на 3. XII. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ОПШТИНСКИ ФОНД ЗА МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ДОПОЛНИТЕЛНА 
ЗАШТИТА НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНО-

ОСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 
Член 1 

Се основа Фонд на општината Кавадарци (во 
натамошниот текст: фонд) за материјално обезбе-
дување и дополнителна заштита на учесниците од 
Народноослободителната војна, членовите на семеј-
ствата на загинатите учесници во Народноослобо-
дителната војна и умрените по 15 мај 1945 година 
на кои учеството во Народноослободителната војна 
им е признато во посебен стаж во двојно траење 
според прописите за пензиското осигурување. 

Член 2 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 3 
Со фондот управува управен одбор кој има 8 

члена. 
Претседател на управниот одбор на фондот 

и три члена избира Општинското" собрание од ре-
дот на одборниците, а 4 члена избира Општин-
скиот одбор на Сојузот на Здружението на бореч-
ките организации од општината Кавадарци. 

Член 4 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

фондот трае 4 години. Секоја втора година се врши 
избор на една половина од членовите на управниот 
одбор. При првиот избор една половина од члено-
вите на управниот одбор на фондот се избираат 
на две години. 

Член 5 
Средствата на фондот се трошат: 
1. за материјално обезбедување на материјално 

^обезбедените лица од членот 1 на оваа одлука; 
2. за дошколување и стручно оспособување на 

лицата од членот 1 на оваа одлука; 
3. за кредити за станбена изградба на лицата 

од членот 1 на оваа одлука; 
4. за еднократна помош на лицата од член 1 

на оваа одлука; 
5. за одржување и изградба на гробници и 

споменици на загинатите учесници во НОВ. 
За издатоците според став 1 т. 1 до 4 на овој 

член Општинското собрание донесува посебна од-
лука. 
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Член в 
Средствата на фондот се формираат од след-

ните извори: 
— процент од Буџетот на општината Кава-

дарци, што го утврдува Општинското собрание со 
посебна одлука, 

— приходи од средствата на Републиката и 
Федерацијата, 

— кредити, и 
— приходи од работните организации и граѓа-

ните. 
Член 7 

Средствата на фондот се трошат по финансо-
виот план кој го изготвува управниот одбор на 
фондот. 

Член 8 
Административните работи на фондот ги води 

органот на управата надлежен за работите на ин-
валидските и боречките прашања. , 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила од 1. I. 1969 го-

дина, а ќе се об!ави во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 01-6725 

3 декември 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

74. 
Врз основа на член 247 од Статутот на општи-

ната Кавадарци, Собранието на општината Кава-
дарци, на заедничката седница на Општинскиот со-
бор и Соборот на работните заедници, одржана на 
3. ХИ. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕС-
НИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 

ВОЈНА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Учесниците од Народноослободителната војна, 

членовите на семејствата на загинатите учесници 
во Народноослободителната војна и умрените по 
15 мај 1945 година можат да остварат материјално 
обезбедување под условите и обемот предвидени 
со оваа одлука. 

Член 2 
Материјално обезбедување според оваа од-

лука можат да остварат: 
1. Лицата што учествувале во Народноослобо-

дителната војна од 9. IX. 1943 година до 7. IX. 1944 
година, како и оние што стапиле во Народноосло-
бодителната војна по 7. IX. 1944 година до 31. ХИ. 
1944 година на кои учеството во Народноослободи-
телната војна им е признаено во посебен стаж во 
двојно траење според прописите за пензиското оси-
гурување. 

2. Членовите на семејствата на лицата од прет-
ходниот став кои загинале во Народноослободи-
телната војна или умреле по 15 мај 1945 година на 
кои учеството им е признаено како под точка 1 
од ОВОЈ член. 

Член 3 
Како членови на семејството, во смисла на оваа 

одлука се сметаат: брачниот другар, брачни, вон-
брачни и посвоени деца, пасиночињата и децата без 
родители земени на издржување, родителите (тат-
ко, мајка, очув, маштеја) и посвоителот. 

Член 4 
Материјалното обезбедување според оваа одлука 

опфаќа постојано материјално обезбедување, едно-
кратни парични давања, здравствена заштита и на-
доместок во случај на смрт. 

Член 5 
Средства за материјално обезбедување спо-

ред оваа одлука обезбедува Собранието на општи-
ната. 

И. УСЛОВИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ 

Член в 
Материјално обезбедување можат да остварат 

корисниците од член 2 на оваа одлука, ако немаат 
доволно средства за издржување, ако се неспособ-
ни за стопанисување и ако лицата кои по закон 
се должни да ги издржуваат не се во состојба да 
им обезбедат издршка. 

Член 7 
Се смета дека лицето од член 2 нема доволно 

средства за издржување ако: 
1. не е во работен однос; 
2. не врши самостојна професионална односно 

стопанска дејност; 
3. не е корисник на старосна, инвалидска или 

семејна пензија; 
4. не е корисник на инвалидски или посебен 

инвалидски додаток според прописите за воените 
војни инвалиди; 

5. не е корисник на материјалното обезбедува-
ње за време на професионална рехабилитација, и 

6. ако личниот доход од работен однос не е 
над 160 н. дин. месечно по член на домаќинството 
или ако катастарскиот доход, по член од дома-
ќинството месечно, не е над 55 нови динари. 

АКО лицето од чл. 2 на оваа одлука има приход 
од личен доход од работен однос и катастарски 
доход во таквиот случај приходот од личен доход 
од работен однос и катастарскиот доход од земјо-
делска дејност заедно да не е над 160 н. дин. ме-
сечно по член на домаќинството. 

Член 8 
Како неспособно за стопанисување во смисла 

на оваа одлука се смета лицето што е неспособно 
за работа со оглед на неговата општа здравствена 
состојба, односно лицето што навршило 60 години 
од животот — маж, а 55 години — жена. 

Децата се сметаат како неспособни за стопани-
сување ако по однос на годините на животот и шко-
лувањето ги исполнуваат условите предвидени со 
прописите за додаток на деца. 

Член 9 
Лицата кои по закон се должни да го издржу-

ваат корисникот, се смета дека не се во состојба 
да му обезбедат издршка ако приходите по член 
на семејство не им се поголеми од износите утвр-
дени во членот 7, точка 6 од оваа одлука, ако из-
дршката не е можна со оглед на оддалеченоста 
од местото на живеалиштето на семејството поради 
одвоеноста и другите околности, за што одлучува 
надлежната комисија. 

III. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
1. Постојано материјално обезбедување 

Член 10 
Постојано материјално обезбедување остварува 

само еден член на семејството, кој се одредува спо-
ред редоследот од член 3 на оваа одлука, а им 
припаѓа на сите членови на семејството, за кое е 
доделено, на рамни делови. 

Член 11 
Постојаното материјално обезбедување изнесува 

месечно: 
1. за учесници од НОВ до 200 нови динари; 
2. за членовите на семејствата од загинати и 

умрени учесници до 160 нови динари. 
На корисниците на постојаното материјално 

обезбедување им припаѓа разликата меѓу вкупниот 
приход по член на семејството од член 7, точка 6 
на оваа одлука и максималниот износ од претход-
ниот став одреден за соодветна категорија на ко-
рисник. 

Износот на материјалното обезбедување не мо-
же да биде помал од 100 нови динари. 

2. Еднократни парични давања 
Член 12 

На лицата од член 2 на оваа одлука што не 
можат да остварат материјално обезбедување спо-
ред одредбите на оваа одлука може да им се до-
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дели еднократен паричен износ во случај на смрт 
на членот на семејството, потешка или подолго-
трајна болест и сл. 

Во една календарска година може да се до-
дели најмногу двапати еднократен паричен износ. 

Висината на еднократниот паричен износ се 
одредува според потребата но не може да биде 
поголема од 500 нови динари. 

3. Здравствена заштита 
Член 13 

Право на здравствена заштита според оваа од-
лука имаат корисниците на постојано материјално 
обезбедување и членовите на нивните семејства. 

Правото на здравствена заштита корисниците 
го докажуваат со документ издаден од органот над-
лежен за социјална заштита. 

Член 14 
Здравствената заштита во смисла на оваа одлука 

ја опфаќа здравствената заштита предвидена со 
прописите за здравственото осигурување. 

Член 15 
Разликата меѓу остварените трошоци на корис-

тењето на здравствената заштита од страна на ко-
рисниците здравствено осигурени според пропи-
сите на здравствено осигурување на земјоделците 
и трошоците што паѓаат на товар на фондовите за 
здравствено осигурување на земјоделците паѓаат 
на товар на средствата што се обезбедени со оваа 
одлука. 

4. Надоместок во случај на смрт 
Член 16 

Во случај на смрт на корисник на материјално 
обезбедување на лицето што го извршило погребот 
му припаѓа надоместок за извршениот погреб. 

Надоместокот од претходниот став се испла-
тува во висина на надоместокот што се исплатува 
на осигурениците според прописите на здравстве-
ното осигурување. 

Член 17! 
Исплата на надоместокот по член 16 од оваа 

одлука нема да се изврши, ако за ист случај при-
паѓа надоместок за извршен погреб по друг пропис. 

IV. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 18 
За материјално обезбедување решава комисија 

што ја формира Општинското собрание. 
Комисијата од претходниот став се состои од 

5 члена. Претседател и два члена именува Собра-
нието на општината и два члена делегира Општин-
скиот одбор на Сојузот на боречките организации. 

Член 19 ^ 
Против решението на комисијата за матери-

јално обезбедување на учесниците од НОВ може 
да се изјави жалба во срок од 15 дена по изврше-
ната достава на решението. По жалбата решава 
Советот за социјална заштита на Општинското со-
брание. 

Член 20 
Материјално обезбедување се остварува од пр-

виот ден на наредниот месец по поднесувањето на 
барањето. 

Член 21 
Барањето се поднесува до општинскиот орган 

на управата надлежен за работите на социјалната 
заштита. 

Член 22 
Неспособноста за стопанисување корисникот ја 

докажува со уверение за здравствена состојба. 
Член 23 

Материјалното обезбедување трае додека по-
стојат условите пропишани со оваа одлука. 

Корисникот на постојаното материјално обезбе-
дување е должен во срок од 30 дена да ја пријави 
на општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на социјалната заштита секоја промена 
што влијае врз материјалното обезбедување според 
оваа одлука. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 24 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за материјално обезбе-
дување на учесниците во НОБ и семејствата на 
загинатите и умрените учесници во НОВ бр. 01-9657 
од 29. XII. 1965 год., објавено во „Сл. гласник на 
општината Кавадарци" бр. 8/65 и бр. 01-5288 од 
5. VII. 1967 год. објавена во „Сл. гласник на општи-
ната Кавадарци" бр. 6/67. 

Лицата кои по одредбите на оваа одлука стек-
нале право на материјално обезбедување тоа право 
го задржуваат до остварување на материјално обез-
бедување по одредбите на Законот за материјално 
обезбедување на учесниците од Народноослободи-
телната војна („Службен весник на СРМ" бр. 26/68). 

Член 25 
Оваа одлука влегува во сила од 1. I. 1969 годи-

на, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 01-6724 

3 декември 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

_ _ _ _ _ _ Стојан Андов, е. р. 
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