
С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 
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С к о п ј е 

Број 15 Год. Х Х Х Ш 

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

121. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОМИЛУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за помилувањето, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 29 март 1977 година. 

Бр. 06-910 
29 март 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Собранието на Претседателството 
на СРМ, на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕТО 

Член 1 
Претседателството на Социјалистичка Републи-

ка Македонија дава помилување на поименично 
одредени лица за кривични дела предвидени со 
законите на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија дава помилување и во случаите ко-
га тоа е предвидено со друг закон. 

Член 2 
Претседателството на Социјалистичка Републи-

ка Македонија со помилувањето: 
— дава ослободување од кривично гонење; 
— дава потполно или делумно ослободување од 

извршување на казната; 
— ја заменува изречената казна со поблага 

казна, или со условна осуда; 
— одредува бришење на осудата; 
— ги укинува, или одредува пократко траење 

на мерките за безбедност: забрана на вршење 
на професија, дејност или должност; забрана на 
јавно истапување' забрана на управување со мотор-
но возило на сторител кој е возач по занимање; или 
протерување на странец од земјата. 

Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија може со помилувањето да одреди 
укинување, или пократко траење на одредени прав-
ни последици на осудата предвидени со законите на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 3 
Во случај кога изречената казна со помилува-

њето се заменува со условна осуда, ќе се примену-
ваат соодветните одредби на Кривичниот закон на 
СФРЈ за условите за изрекување условна осуда, 

за нејзиното дејство и отповикување, со тоа што 
времето на проверување не може да трае повеќе 
од три години и што кон условната осуда не се 
одредува заштитен надзор, ниту на условно осуде-
ното лице му се наложува исполнување на посебни 
обврски. 

Член 4 
Бришењето на осудата со помилување не е ог-

раничено со висината на изречената казна, ниту 
со видот на кривичното дело за кое е изречена 
осудата. 

Бришењето на осудата има исто дејство како и 
бришењето на осудата според Кривичниот закон на 
СФРЈ. 

Член 5 
Постапка за помилување се поведува по молба 

од осуденото лице, или по службена должност. 
Во корист на осуденото лице молба за помилу-

вање можат да поднесат: брачниот другар, род-
нина по крв по права линија, брат, сестра, посвои-
тел, посвоеник, хранител или старател. 

Ако е изречена смртна казна, а молба за по-
милување не е поднесена, постапката за помилува-
ње се поведува по службена должност. 

Член 6 
Постапката за помилување за ослободување од 

кривично гонење се поведува само по службена 
должност. 

Оваа постапка може да се поведе во секој ста-
диум на кривичната постапка. 

Член 7 
Постапката за помилување по службена долж-

ност ја поведува републичкиот секретар за право-
судство. 

Член 8 
Постапката за помилување е итна. 

Член 9 
Молбата за помилување се поднесува до Прет-

седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија преку судот кој ја изрекол пресудата во 
прв степен. 

Ако молбата за помилување е поднесена до 
друг орган или организација, тие се должни без 
одлагање да му ја достават на надлежниот суд. 

Лицето кое се наоѓа на издржување на казна 
молбата за помилување ја упатува до надлежниот 
суд преку управата на казнено-поправната устано-
ва во која ја издржува казната. Установата во рок 
од осум дена од приемот на молбата дава извештај 
за поведението на осуденото лице, со образложено 
мислење и други податоци што се од значење за 
решавање на молбата. 

Ако осуденото лице се наоѓа на издржување на 
казната, а молбата за помилување ја поднело не-
кое од лицата наведени во член 5 став 2 од овој 
закон, судот веднаш ќе побара од казнено-поправ-
ната установа извештај за поведението на осуде-
ното лице, со образложено мислење и други подато-
ци што се од значење за решавање на молбата. 
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Рокот од став 3 на овој член в а ж и и во случај 
кога надлежниот суд по повод молбата за помилу-
вање бара податоци и мислење од надлежната ка з -
нено-поправна установа за поведението на осуде-
ното лице. 

Член 10 
Молбата за помилување не може да се поднесе 

пред правосилноста на пресудата. 
Молбата за помилување може да се повтори по 

истекот на три месеци сметано од денот кога е до-
несена одлука по претходната молба, ако е изрече-
на казна затвор или малолетнички затвор во трае-
ње до една година, односно шест месеци ако е изре-
чена казна затвор или малолетнички затвор во 
траење над една до три години, а по истекот на 
една година ако е изречена казна затвор или ма-
лолетнички затвор во траење подолго од три го-
дини. 

Ако постапката за помилување е поведена по 
службена должност, рокот од став 2 на овој член 
тече од денот на донесувањето на одлуката за да-
вање помилување. 

Молба за помилување од смртна казна може 
да се поднесе само еднаш. 

Член 11 
Молбата за помилување поднесена од неовлас-

тено лице, или во случај кога помилувањето не е 
дозволено, или молбата е поднесена пред истекот 
на рокот предвиден во член 10 од овој закон, су-
дот ќе ја отфрли со решение. 

Во поглед на жалбата против решението за от-
фрлање на молбата за помилување сообразно ќе се 
применуваат одредбите на Законот за кривичната 
постапка што се однесуваат на жалбата против 
решение. 

Член 12 
Молбата за помилување, по претходно прибаве-

но мислење од надлежниот јавен обвинител, ја раз -
гледува надлежниот совет на судот, кој ја доставу-
ва до Републичкиот секретаријат за правосудство, 
со образложено мислење за оправданоста на мол-
бата. 

Ако молителот се повикува на факти или окол-
ности кои можат да бидат важни за одлучување-
то, судот пред да ја достави молбата, ќе изврши по-
требни проверувања преку надлежните служби за 
социјална заштита, органите за внатрешни работи и 
други органи и организации, а извештајот за тоа 
ќе го приложи кон молбата. 

Судот е должен молбата за помилување вед-
наш да ја земе во постапување и најдоцна во рок 
од 20 дена од приемот да ја достави до Републич-
киот секретаријат за правосудство со сите списи. 

Член 13 
Републичкиот секретаријат за правосудство мо-

ж е да бара, по повод молбата за помилување, од 
државните органи или самоуправните и други ор-
ганизации и заедници податоци потребни за реша-
вање на молбата. 

Член 14 
Кога ќе ги разгледа и оцени наводите во мол-

бата за помилување, републичкиот секретар за пра-
восудство ја доставува молбата, заедно со својот 
предлог, до Претседателството на Социјалистичка 
Република Македонија, во рокот одреден за поста-
пување на судот. 

Член 15 
Републичкиот секретар за правосудство ќе ја 

запре постапката по повод молбата за помилување, 
кога ќе утврди дека осуденото лице во времето на 
постапката за помилување веќе ја издржало изре-
чената казна, односно кога престанала мерката за 
безбедност или правната последица на осудата. 

За запирањето од претходниот став републич-
киот секретар за правосудство го известува Прет-
седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 16 
Судовите и казнено-поправните установи се 

должни без одлагање да постапуваат по предмети-
те за помилување и сите податоци што се бараат 
од нив веднаш да ги доставуваат до Републичкиот 
секретаријат за правосудство. 

Член 17 
Претседателството на Социјалистичка Републи-

ка Македонија може да дава помилување иако не 
е спроведена постапката за давање на помилување 
предвидена во овој закон. 

Член 18 
Републичкиот секретар за правосудство доне-

сува Упатство за постапување на судовите, јавните 
обвинителства и казнено-поправните установи по 
предметите за помилување. 

Упатството од претходниот став републичкиот 
секретар за правосудство ќе го донесе најдоцна до 
1 јуни 1977 година. 

Член 19 
Со денот на влегување во сила на овој закон 

престанува ва в а ж и Законот за помилување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 22/64) и Упатството 
за постапката по молбите за помилување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 10/65). 

Член 20 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1977 го-

дина. 

122. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-

ПАНСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за дополнување на З а -
конот за пренесување на средствата на Соција-
листичка Република Македонија за инвестиции во 
стопанството на организациите на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 29 март 1977 година. 

Бр. 06-884 
29' март 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Собранието на Претседателството 
на СРМ, на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за пренесување на средствата на 

Социјалистичка Република Македонија за инвести-
ции во стопанството на организациите на здруже-
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ниот труд („Службен весник на СРМ", бр. 9/74, 
20/74 и 25/76), во член 7 се додаваат два нови става, 
кои гласат: 

„По исклучок од претходниот став, организа-
цијата на здружениот труд може да ги користи 
средствата што и се пренесуваат според член 5 
став 1 точка 3 од овој закон за покривање на не-
покриениот дел на загубата искажана во завршната 
сметка за 1976 година. 

Условите за користење на средствата од став 
2 на овој член ќе ги утврди Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

123. 

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и на член 
9 од Законот за постојаните средства на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на побрзиот разви-
ток на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд, 
Соборот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА ЗА ЗАСМЕТУ-
ВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО 
ЌЕ ГИ ЗДРУЖУВААТ И ЗАЕДНИЧКИ ЌЕ ГИ 
ВЛОЖУВААТ ЗАРАДИ ОСТВАРУВАЊЕ НА РАЗ-
ВОЈНИТЕ ПРОГРАМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 
1976 ДО 1980 ГОДИНА КАКО ПОСТОЈАНИ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИ-

КИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Под постојани средства на Фондот од член 1 

став 2 на Законот за постојани средства на Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на побрзиот раз -
вој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 
година се подразбираат финансиските средства на 
основните организации на здружениот труд од дру-
гите социјалистички републики и автономни пок-
раини кои врз самоуправна основа ги здружиле и 
заеднички ги вложиле со организациите на здру-
жениот труд од Социјалистичка Република Македо-
нија заради остварување на развојни програми во 
Социјалистичка Република Македонија, а се во сог-
ласност со следниве мерила: 

(1) да се вложени за остварување на развојни 
програми во индустријата, за подигање овошни и 
лозови насади, за развој на сточарството, за про-
ширување на земјишниот фонд во општествениот 
сектор, за доградба и изградба на мелиоративни 
системи, за остварување на развојни програми во 
шумарството, железничкиот и воздушниот сообра-
ќај , туризмот и занаетчиството; 

(2) да не се користат кредити од Фондот на 
Федерацијата преку овластената деловна банка за 

реализација на развојната програма за која орга-
низациите на здружениот труд врз самоуправна ос-
нова здружиле и заеднички вложиле средства, а 
доколку користат, тоа да изнесува најмногу до 10 
отсто од пресметковната вредност на развојната 
програма и 

(3) условите под кои основните организации на 
здружениот труд врз самоуправна основа ги здру-
жуваат и заеднички ги вложуваат средствата да не 
бидат понеповолни од условите утврдени во члено-
вите 15 и 16 од Законот за постојаните средства на 
Фондот на Федерацијата, односно: 

а) здружувањето на средствата врз кредитна 
основа да се остварува врз следниве кредитни ус-
лови: со рок на враќање на јмалку 14 години, к а -
матна стапка најмногу 4,166 отсто годишно, а отпла-
тувањето на кредитот да почнува со истекот на 
три години од денот на истекот на годината во која 
е даден кредитот; 

б) за средствата што основните организации на 
здружениот труд заеднички ќе ги вложуваат, учест-
вото на основните организации на здружениот труд 
гато овие средства ги вложуваат во остварениот 
доход на основните организации на здружениот 
труд к а ј кои се вложени овие средства може го-
дишно да изнесува најмногу до износот на годиш-
ниот ануитет утврден за тој износ на средства под 
условите од претходниот став. 

Член 2 
Согласност дека здружувањето и заедничкото 

вложување на средствата од член 1 на оваа одлука 
е во согласност со Општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија за периодот од 
1976 до 1980 година и со мерилата на оваа одлука 
дава Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, или органот што 
тој ќе го овласти. 

Согласноста од став 1 на овој член се дава по 
барање од организациите на здружениот труд кои 
врз самоуправна основа здружуваат и заеднички 
вложуваат финансиски средства. Кон барањето 
треба да се приложи соодветна документација од 
која ќе се види намената за која се врши здружу-
вањето на средствата, вкупната претсметковна вред-
ност на инвестициониот зафат и износот на здру-
жените средства. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-895 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Собранието 

здружениот труд, на СРМ, 
инж. Љубомир Готовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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124. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со член 262 од Деловникот на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд, Соборот 
на општините и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 29 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А У С В О Ј У В А Њ Е Н А О П Ш Т Е С Т В Е Н И О Т Д О Г О -
В О Р З А П О З А Б Р З А Н Р А З В О Ј Н А П О Д Р А Ч Ј А Т А 
В О Г Р А Н И Ч Н И О Т П О Ј А С И Р И Д С К О - П Л А Н И Н -
С К И Т Е Р Е О Н И В О С Р М А К Е Д О Н И Ј А З А П Е Р И О -

Д О Т О Д 1976 Д О 1980 Г О Д И Н А 

1. Се усвојува Општествениот договор за поза-
брзан развој на подрачјата во граничниот појас и 
ридско-планинските реони во СР Македонија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година. 

Се овластува републичкиот секретар за народна 
одбрана, од името на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, да го потпише Договорот. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на ус-
војувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-894 
30 март 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Собранието 

здружениот труд, на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

125. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за ф и -

нансирање на истражувачките работи во рударст-
вото („Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија" број 48/74), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на ден 29 март 1977 
година, донесе 

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

В О 1977 Г О Д И Н А 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за 

финансирање на истражувачките работи во рудар-
ството во 1977 година, како и корисниците на сред-
ствата. 

I I 
Средствата за финансирање на истражувачки-

те работи во рударството за 1977 година се утврду-
ваат во износ од 42.500.000 динари, а се обезбеду-
ваат од: 

1. Приходи од средствата на 
Републиката за инвестиции 
во стопанството наменети за 
учество во рударско-истра-
жувачки работи („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/74 и 
25/76) 42.500.000 динари 

III 
Корисници на средствата за финансирање на 

истражувачките работи во рударството во 1977 го-
дина можат да бидат општините, заинтересираните 
организации на здружениот труд и научните орга-
низации. 

IV 
Средствата за финансирање на истражувачките 

работи во рударството претставуваат основа за нив-
но здружување со средствата на корисниците. 

При ова износот на учеството од средствата на 
Советот ќе изнесува најмногу 50 отсто од прет-
сметковната вредност на Програмата за истражува-
ње усвоена од корисникот. 

Износот на учество на средствата од Советот 
може да изнесува до 60 отсто од претсметковната 
вредност на усвоената Програма во случај кога 
истражувањата се изведуваат надвор од подрачје-
то на општината на корисникот (дисперзија на по-
гони и слично) и до 70 отсто од претсметковната 
вредност на усвоената програма кога истражувања-
та се изведуваат во недоволно развиените краишта 
на Републиката. 

Советот целосно ќе ги финансира работите од 
општ интерес на Републиката, од областа на прос-
пекцијата и регионалните истражувања кои прет-
ставуваат неопходна база за сите натамошни детал-
ни истражувања. 

V 
Средствата за финансирање на истражувачки-

те работи во рударството во 1977 година ќе се ко-
ристат за финансирање на геолошко-рударски ис-
тражувања и работи кои ги следат нив, трошоци 
за Стручната служба на Советот и отплата на крат-
корочни кредити. По намена средствата ќе се тро-
шат за следниве суровини: 

— Енергетски суровини 6.847.000 динари 
— Метални суровини 15.524.000 динари 
— Неметални суровини 4.081.000 динари 
— Рег. истражувања и прос-

пекции 8.606.000 динари 
— Трошоци на Стручната служ-

ба и Советот 2.500.000 динари 
— Отплата на кредити 4.942.000 динари 

Вкупно: 42.500.000 динари 

Распоред на средствата по одделни суровини и 
корисници ќе врши Советот за истражувачки ра-
боти во рударството, а врз основа на програмите за 
истражувања во 1977 година. 

VI 
Средствата за финансирање на истражувачки-

те работи во рударството се повратни во случај ко-
га ќе се добијат позитивни резултати и ќе дој-
де до основање на организација на здружениот труд 
за експлоатација на утврдените резерви од истра-
жувањата . 

Вложените средства корисникот ќе ги врати 
веднаш од добиените кредитни средства за инвес-
тициони вложувања за изградба на објектот. 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 8 април 1977 

Вкупно приходи: 42.500.000 динари 
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VII 
Оваа финансиска програма влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија", 
а ќе се применува од 1 јануари 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-893 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Собранието 

здружениот труд, на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

126. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за пре-
несување на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството на 
организациите на здружениот труд („Службен вес-
ник на СРМ" број 9 и 20/74 и 25/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Општест-
вено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕС-
ТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА ИЗГРАДБА НА 
ОСНОВНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ХИДРОМЕЛИОРА-
ТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 

1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Програмата за рас-

пределба на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството за 
изградба на основните објекти во хидромелиоратив-
ните системи во периодот од 1976 до 1985 година, 
што ја утврди Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на 106-та 
седница, одржана на 23 февруари 1977 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-888 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Собранието 

здружениот труд, на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

127. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 52 од Законот за здравство 
(,.Службен весник на СРМ" број 20/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 
март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТ-

ВЕНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Одлуката за изменува-

ње и дополнување на Статутот на Републичкиот за -
вод за здравствена заштита — Скопје, што собири-
те на работните луѓе на Републичкиот завод за 
здравствена заштита — Скопје ја донесоа на 6 јули 
1976 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-886 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Собранието 

здружениот труд, на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

128. 
Врз основа на Општествениот план на Соци-

јалистичка Република Македонија за периодот од 
1976 до 1980 година, дел III точка 6.4 („Службен 
весник на СРМ" бр. 25/76) и врз основа на член 
4 став 2 од Законот за пренесување на сред-
ствата на Социјалистичка Република Македони-
ја за инвестиции во стопанството на организа-
циите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" бр. 9 и 20/74 и 25/76), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА 
ГОЛИНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Програмата за ко-

ристење на средствата за пошумување на голините 
во СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 го-
дина, што ја донесе Советот за пошумување на го-
лините на седницата одржана на ден 18 февруари 
1977 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-885 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Собранието 

здружениот труд, на СРМ, 
инж. Љубомир ГИГОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

129. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и член 6 од 
Законот за самоуправната интересна заедница за 
заштита од градобијност („Службен весник на СРМ" 
број 23/75), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 29 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

I 
Се потврдува Статутот на Републичката само-

управна интересна заедница за заштита од градо-
бијност донесен на седницата на Собранието на Ре -
публичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност на 12 март 1977 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-887 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на 

здружениот труд, 
инж. ЈВубомир Титовски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

130. 

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за наг-
радата „Климент Охридски" („Службен весник на 
СРМ" бр. 39/68), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

I 
Се разрешуваат од претседател и членови на 

Одборот за доделување на наградата „Климент Ох-
ридски", поради истек на мандатот: 

— претседателот академик Михаил Петрушев-
ски; 

— членовите: 
Томе Момировски, 
Марија Ајдинска, 
Левко Арсов, 
Кузман Георгиевски, 
Васил Димовски, 
Идриз Идризи, 
Исмаил Исмаил, 
д-р Лазо Каровски, 
Ристо Лазаров, 
Јордан Леов, 
м-р Александар Лековски, 
Љутви Марку, 
Борислав Мицков, 
Вера Николова, 
Илинка Петрушевска, 
Димче Протуѓер, 
Павлина Ристоманова, 
д-р Томе Саздов, 
Методија Соколовски, и 
Вера Христова. 

II 
Во Одборот за доделување на наградата „Кли-

мент Охридски" се именуваат: 
— за претседател: 
Петар Пановски, професор на Педагошката ака-

демија во Скопје; 
— за членови: 
д-р Воислав Кушевски, вонреден професор на 

Филозофскиот факултет во Скопје, 
инж. Митре Топузовски, професор во Градеж-

ниот училишен центар „Здравко Цветковски" — 
Скопје, 

Дестан Ајредин Сулејмани, претседател на Из -
вршниот совет на Собранието на општината Гос-
тивар, 

д-р Душко Нацков, професор на Педагошката 
академија во Штип, 

Омери Акисћ. директор на Основното училиште 
„Братство" во Скопје, 

Милисав Акимовски, пензионер, порано дирек-
тор на . Гимназијата „Раде Јовчевски — Корчагин" 
— Скопје, 

Слободанка Гоновска, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, профе-
сор во училиштето за занимања „Кочо Рацин" во 
Битола, 

Елена Ѓурковиќ, професор во Економското учи-
лиште „Борис Бидрич" во Скопје, 

Цвета Ристевска, уредник во „Просветно дело" 
во Скопје, 

Кире Поповски, самостоен педагошки советник 
во Републичкиот завод за унапредување на обра-
зованието и воспитувањето, 

Миле Поповски, уредник во РТВ — Скопје, 
Авни Златку, директор на Гимназијата „Зеф 

Љ у ш — Марку" во Скопје, 
Горѓи Лумбуровски, професор по историта, сек-

ретар на Општинската конференција на ССРН — 
Битола, 

А р и ф Аго, главен и одговорен уредник на вес-
никот „Вирлик" во Скопје, 

Нада Гешовска, драмски уметник во Драмскиот 
театар — Скопје, 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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Јован Реџовски, наставник во Основното учи-
лиште, заменик на секретарот на Општинскиот ко-
митет на СКМ во Берово, 

Драгица Фиданова, професор во Гимназијата 
„Никола Карев" во Скопје, делегат во Општата за -
едница на образованието, 

х Душко Наков, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, професор во Гим-
назијата „Митко Пенџуклиски" во Кратово, 

Арсена Деспотовска, член на Советот на Ре-
публиката, 

Стојмир Ристевски, директор на Гимназијата 
„Климент Охридски" во Охрид. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-901 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Собранието 

здружениот труд, на СРМ, 
инж. Љубомир Готовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

131. 

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 
март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ОПШТЕСТ-

ВЕНИ НАУКИ - СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на Универзитетскиот 

центар за општествени науки се именуваат: 
Идриз Идризи, претседател на Општинската 

конференција на ССРН во Тетово, 
Каменчо Горгов, секретар на Претседателството 

на СР Македонија, 
Невена Милева, делегат во Сојузниот собор на 

Собранието на СФРЈ, професор во Гимназијата 
„Славчо Стојменски" во Штип, 

Илија Мукаетов, секретар на Општинскиот ко-
митет на СКМ во Кавадарци, 

Андон Мојсов, претседател на Извршниот совет 
на општината Неготино, 

Гојко Груевски, член на Комисијата за развој 
на Претседателството на СКМ, наставник во Поли-
тичката школа на Ц К СКМ, 

м-р Љубомир Исј ановски, директор на сектор 
во Рудници и железарница „Скопје" во Скопје, 

Алаедин Тоска, виш советник во Стопанската 
комора на Македонија и 

Ристо Франгов, директор на З И К „Винојуг" во 
Гевгелија. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-902 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Собранието 

здружениот труд, на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

132. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за наг-

радата „11 Октомври" („Службен весник на СРМ" 
бр. 39/68), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 29 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ" 

I 
Се разрешуваат од претседател и членови на 

Одборот за доделување на наградата „11 Октомври", 
поради истек на мандатот: 

— претседателот Веселинка Малинска; 
— членовите: 
проф. д-р Миле Хаџивасилев, 
Пеце Видимче, 
Емин Илхами, 
д -р инж. Станимир Јовановски, 
Коста Крпач, 
д-р инж. Јосиф Мицковски, 
инж. Петар Муличковски, 
Цевдет Мустафа, 
Муртеза Пеза, 
Методија Петровски, 
проф. д -р Јован Стојановски, 
Д-Р Душко Теодосиевски, 
Методија Фотев, 
д-р Јонче Чинго, 
д-р Горѓи Чупона, 
инж. арх. Драган Шојлев, 
д-р Борислав Каранфиловски, 
д-р Томе Ангеловски и 
д-р Владо Ивановски. 

II 
Во Одборот за доделување на наградата „11 

Октомври" се именуваат: 
— за претседател: 
Томе Буклевски, член на Претседателството на 

ЦК СКМ; 
— за членови: 
д-р Данчо Зографски, редовен професор на Еко-

номскиот факултет во Скопје, 
д -р Сејфедин Сулејмани, член на Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија, 
Димитар Солев, писател — директор на Теле-

визија — Скопје, 
Иван Зеленков, заменик на републичкиот сек-

ретар за народна одбрана, 
Урош Андреевски, делегат во Општестзено-

политичкиот собор на Собранието на СРМ, 
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Анатоли Дамјановски, проректор на Универзи-
тетот „Кирил и Методиј" — Скопје, 

Стево Ќулумов, претседател на Собранието на 
општината Титов Велес, 

д-р Тодор Џунов, редовен професор на Прав-
ниот факултет во Скопје, 

Михајло Николовски, доцент на Високата му-
зичка школа во Скопје, 

инж. арх. Борис Чипан, академик, редовен про-
фесор на Архитектонскиот факултет во Скопје, 

Трајко Стаматовски, директор на Институтот за 
македонски јазик „Крсте Мисирков" во Скопје, 

д-р Љубомир Котевски, вонреден професор на 
Медицинскиот факултет во Скопје, 

инж. Нада Герасимова, директор на Контролна-
та лабораторија во „Алкалоид" — Индустрија за 
фармацеутско-хемиски производи и лекови — 
Скопје, 

Љубомир Белогаски, академски сликар, редо-
вен професор на Архитектонскиот факултет во 
Скопје, 

Хасан Мерџан, писател, на работа во весникот 
-,Бирлик" — Скопје, 

Димитрие Османли, филмски режисер, Скопје, 
Боро Митрически, академски скулптор, Скопје, 
Јаков Лазаревски, член на Секретаријатот на 

Претседателството на Р К на ССРНМ, 
д-р Петру Јанура, вонреден професор на Фило-

зофскиот факултет во Скопје и 
Љупчо Шкартов, член на Советот на Репуб-

ликата. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-897 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Собранието 

здружениот труд, на СРМ, 
инж. Љубомир Готовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

133. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за наг-

радата „Мито Хаџивасилев — Јасмин" („Службен 
весник на СРМ" бр. 32/68), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на одделни седни-
ци на Соборот на здружениот труд и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ -

ЈАСМИН" 

I 
Се разрешуваат од претседател и членови на 

Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџи-
василев — Јасмин", поради истек на мандатот: 

— претседателот Фахри Каја , 
— членовите: 
Петар Бошковски. 
Џевад Гега, 
Милица Источка — Кнежевиќ, 

Ж и в к о Коевски, 
Тихо Најдовски, 
Раде Огњановски, 
Васко Поповски, 
м-р Драган Ташковски, 
д-р Миле Тодоровски и 
д-р Славчо Бавчеванџиев. 

П 
Во Одборот за доделување на наградата „Мито 

Хаџивасилев — Јасмин" се именуваат: 
— за претседател 
Ванчо Апостолски, член на Претседателството 

на Ц К СКМ, директор на НИП „Нова Македонија" 
— Скопје; 

— за членови: 
Тошо Поповски, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор на Собранието на СРМ, 
Чедо Стојковски, уредник на македонското из-

дание на „Комунист" — Скопје, 
Емине Адеми, делегат во Сојузниот собор на 

Собранието на СФРЈ, 
Петар Бошковски, помошник на републичкиот 

секретар за информации, 
м-р Љубиша Варош лија, секретар на Кабинетот 

на Претседателот на Собранието на СР Македонија, 
Велимир Брезовски, виш советник во Институ-

тот за национална историја во Скопје, 
Иван Тошевски, директор на Уредот за доку-

ментација на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 

Киро Џимревски, директор на Установата за 
печат и радио — Куманово, 

Владо Поповски, член на Секретаријатот на 
Претседателството на Р К на ССРНМ и 

Џеладин Палоши, делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-900 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

134. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за опре-

делени облици на општествената заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" број 5/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 29 март 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗ-
ВОЈ НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА ЗАШТИТА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува Програмата за 

развој на непосредната детска заштита во Соци-
јалистичка Република Македонија во 1977 година. 



8 април 1977 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 15 - Стр. 321 

Член 2 
Програмата за развој на непосредната детска 

заштита во Социјалистичка Република Македонија 
во 1977 година е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-915 
29 март 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на 
здружениот труд, 

и н ж . Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. 

Тргнувајќи од заедничките интереси зацртани 
во Општествениот план на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за периодот од 1976 до 1980 годи-
на и Планот за развојните можности на општестве-
ната заштита на децата во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во периодот од 1976 до 1980 го-
дина, развојот на непосредната детска заштита во 
1977 година се насочува кон: — регионално усо-
гласен, приоритетен и позабрзан развој на згрижу-
вањето на децата, особено на вработените семејства 
во установи за згрижување и воспитување на деца 
од предучилишна и училишна возраст — преку гра-
дење нови објекти: детски јасли, детски градинки и 
комбинирани детски установи; капацитети за про-
должен дневен престој на децата од основните учи-
лишта; забавишта при основните училишта; 

— развој на општествената исхрана на децата 
и учениците — преку развивање и ширење на мре-
жата на капацитетите на училишните ку јни; 

— поумерен развој на капацитетите за одмор и 
рекреација на децата — преку градење на детски 
летувалишта, пионерски домови и слично и на дру-
гите облици на згрижување и воспитување на де-
цата во Републиката. 

1. Дневен престој на децата од предучилишна 
и училишна возраст 

Развојот на овој облик на непосредна детска 
заштита во 1977 година ќе биде насочен кон созда-
вање просторни и педагошки услови за опфат на 
децата од старосната група на населението од 0 до 
6 години, со изградба на 13 НЈВИ објекти во кои ќе 
бидат опфатени 1.960 деца. 

Објектите за дневен престој на децата од пред-
училишна возраст, согласно со плановите на оп-
штинските заедници ќе бидат изградени во следни-
ве општини: 

Општина Број на 
објекти 

1. Битола 
2. Македонски Брод 
3. Гевгелија 
4. Кавадарци 
5. Куманово 
6. Охрид 
7. Скопје 
8. Струмица 
9. Титов Велес 

10. Штип 
Вкупно: 

Капацитет -
број на деца 

Во 1977 година во Републиката ќе се отворат 70 
забавишта при основните училишта, во кои ќе би-
дат опфатени 2.570 деца. Општинските заедници по 
пат на самоуправни спогодби со општинските заед-
ници за основно образование и Републичката заед-
ница обезбедуваат простор, кадри и опрема. 

Забавишта при основните училишта ќе се опре-
мат во следниве општини: 

Општина 
Забав. 
број на 

при основи, училишта 
, групи број на деца 

1. Битола 4 140 
2. Виница 3 100 
3. Дебар 3 105 
4. Делчево 2 70 
5. Крива Паланка 5 175 
6. Крушево 1 30 
7. Куманово 5 180 
8. Охрид 5 175 
9. Прилеп 2 70 

10. Радовиш 1 40 
11. Св. Николе 3 105 
12. Скопје 16 480 
13. Струга 3 100 
14. Струмица 3 105 
15. Тетово 5 175 
16. Титов Велес 4 140 
17. Штип 5 180 

Вкупно: 70 2.370 

Со отворањето на уште овие 70 групи во заба-
виште ќе се овозможи поуспешно вклучување на 
децата во наставата во I одделение во Републи-
ката, со што ќе бидат опфатени вкупно 14.844 деца, 
или од старосната група на населението од 5 до 7 
години ќе бидат опфатени 14 отсто од децата. 

Со продолжен дневен престој на учениците во 
1977 година во Републиката ќе бидат опфатени 930 
ученици на вработени родители. 

Услови за отворање нови сместувачки капаци-
тети за продолжен дневен престој, преку потпишу-
вање на самоуправни спогодби на општинските за-
едници за општествена заштита на децата, за основ-
но образование и Републичката заедница, за обез-
бедување простор, кадри и опрема, се создадени во 
Прилеп, Радовиш, Ресен за по 1; Берово, Битола, 
Кочани за по 2 и во Скопје за 10 сместувачки 
капацитети за продолжен дневен престој. 

Со овој облик на непосредна заштита на де-
цата во 1977 година во Републиката ќе бидат оп-
фатени — згрижени вкупно 5.586 деца — ученици, 
или 2,0 отсто од учениците од 7 до 15 години. 

2. Општествена исхрана на децата — ученици 
Општествената исхрана на децата — ученици, 

која има за цел дополнување на исхраната на де-
тето за време на наставата, и во 1977 година ќе 
зазема позначајно место во нашето планирање. 

Во 1977 година во Републиката ќе се создадат 
услови преку самоуправно спогодување на општин-
ските заедници за општествена заштита на децата 
и за основно образование, Републичката заедница и 
организациите на здружениот труд, за отворање 
67 училишни ку јни во следниве општини: 

Општина 
Општествена исхрана на децата 

Со изградбата и на овие објекти во 1977 година 
во Републиката ќе бидат опфатени вкупно 18.642 
деца, или 7,6 отсто, од децата од старосната група 
на населението од 0 до 6 години. 

КУЈНИ 

3 1 2 3 

1. Берово 5 400 
2. Македонски Брод 2 300 
3. Виница 6 400 
4. Дебар 3 300 
5. Делчево 10 1.500 
6. Демир Хисар 1 60 
7. Кавадарци 3 300 

1 180 
1 80 
1 180 
1 80 
1 120 
1 120 
4 720 
1 120 
1 120 
1 240 

13 1.960 
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1 2 3 

8. Кичево 3 600 
9. Крива Паланка 4 480 

10. Куманово 5 1.230 
11. Охрид 3 180 
12. Прилеп 3 600 
13. Радовиш 1 70 
14. Свети Николе 1 100 
15. Скопје 1 1.000 
16. Струга 5 600 
17. Струмица 3 900 
18. Тетово 5 400 
19. Штип 1 1.500 

Вкупно: 67 11.420 

Со почнување на работата на овие училишни 
кујни во 1977 година во Републиката ќе бидат оп-
фатени уште 11.420 деца — ученици, односно вкупно 
со општествена исхрана ќе бидат опфатени 169.172 
ученици, или 60 отсто од вкупниот број на учени-
ците од 1975/76 година. 

3. Одмор и рекреација на децата — ученици 

Преку здружување на средства од повеќе оп-
штински заедници во 1977 година ќе се создадат ус-
лови за градба на еден нов објект за одмор и ре-
креација на децата во Струга, чиј капацитет ќе 
биде 250 легла. . 

Во градбата на објектот за одмор и рекреација 
ќе учествуваат општинските заедници од Куманово, 
Кичево, Прилеп, Струга, Титов Велес и Републич-
ката заедница. 

Пионерските домови, игралиштата и другите 
форми на непосредната детска заштита ќе имаат 
поумерен развој. 

4. Финансирање на непосредната детска заштита 

Средствата за финансирање на непосредната 
детска заштита во 1977 година се очекува да се 
остварат според предвидувањата во Резолуцијата 
за политиката на остварување на општествениот 
план на СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 
година во 1977 година. 

Во текот на 1977 година се очекува да се ос-
тварат вкупни средства од 255,56 милиони динари, 
и тоа од следниве извори: 

1) од придонес од личен доход 196,07 мил. д. 
— општинските заедници 108,37 
— Републичката заедница 87,70 
2) од здружување со ООЗТ 

и месните заедници 59,49 мил. д. 

Вкупните средства, што се очекува да се оства-
рат во вкупен износ од 255,56 милиони динари, ќе 
обезбедат целосно реализирање на програмата за 
облиците низ кои се остварува непосредната детска 
заштита. 

Не 
Ѕ ѕ!с 

Програмата за развој на непосредната детска 
заштита во Социјалистичка Република Македонија 
БО 1977 година ќе се реализира: 

— со применување на усвоените нормативи за 
простор и опремување на предучилишните устано-
ви за целодневен престој на децата; 

— навремено подготвување на финансиско-
техничката документација — при градба на објекти 
за деца од предучилишна и училишна возраст; 

— максимални заложувања при инвестиционите 
вложувања за ефикасно, рационално и наменско ко-
ристење на средствата; 

— доследно применување на критериумите за 
учество на Републичката заедница во финансирање 
на развојот на непосредната детска заштита; 

— со залагање на општинските заедници за 
обезбедување материјални средства од повеќе изво-
ри — преку здружување од основните организации 
на здружениот труд, месните заедници, другите ин-
тересни заедници кои имаат свои обврски и задачи 
во оваа област ќе се овозможи побрз развој на не-
посредната детска заштита и 

— усогласување на планот за развој на непо-
средната детска заштита со плановите на другите 
интересни заедници (самоуправните интересни заед-
ници за основно образование, за социјална заштита, 
за здравство и здравствено осигурување на работ-
ниците, за култура и други) заради конкретизирање 
на обврските — особено во финансирањето на об-
лиците низ кои се остварува непосредната детска 
заштита. 

135. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, откако го разгледа материјалот „Некои 
актуелни проблеми за положбата на жените во Со-
цијалистичка Република Македонија", што го под-
несе Конференцијата за општествена активност на 
жените на Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 
февруари 1977 година, а тргнувајќи од значењето 
на истакнатите проблеми во материјалот и претре-
сот во работните тела на соборите и во соборите, 
како и од потребата за надминување на состојбите 
што влијаат врз општествената положба на жени-
те, за позабрзано решавање на постојните проблеми 
и за отстранување на објективните и субјективни-
те тешкотии што се испречуваат на патот кон це-
лосната афирмација и остварување на марксистич-
ката мисла за улогата на жените во општествено-
економскиот живот, како и од потребата за органи-
зирани и програмирани активности на сите соција-
листички сили, и посебно на органите на опште-
ственото самоуправување, врз основа на член 318 
став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општествено-
но литичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, 
донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКО-
НОМСКАТА ПОЛОЖБА НА ЖЕНИТЕ ВО СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Општествено-економската положба на жените 
е непосредно поврзана со економскиот и социјал-
ниот развој на Републиката. Според тоа, постигна-
тите резултати во општествено-економскиот развој 
имаа влијание и врз остварувањето на рамноправ-
носта на жените и врз нивната улога и придонес 
во создавањето и унапредувањето на материјално-
то производство и на другите дејности. 

Во менувањето улогата и положбата на жените 
во здружениот труд и во општеството во целина се 
постигнати крупни резултати. Жените сочинуваат 
една третина од вкупниот број на вработените во 
општествениот сектор. Две третини од вкупниот број 
на вработените жени се со висока, виша или средна 
стручна подготовка, квалификувани и висококва-
лификувани работнички. Унапредени се условите за 
работа и заштита на работа. Проширено е учество-
то на жените во сите облици на самоуправното и 
политичкото одлучување. 

Постигнатите резултати беа, и с^ уште се, про-
следени и со низа тешкотии и нерешени проблеми 
чија основа лежи во материјалните можности на 
општеството и во присутните сфаќања во определе-
ни средини за положбата на жените. 
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Така, иако вработувањето на жените е оствару- . 
вано со повисока стапка отколку вработувањето во-
општо, тие најчесто работат во помалку акумула-
тивни гранки на дејности, а честопати и на работи 
за кои се бараат пониски квалификации, односно 
пониска стручност. Ваквата состојба е резултат на 
структурата на стопанството, недоволната усогласе-
ност на образовниот систем со потребите на сто-
панството и општествените дејности, од ориентаци-
јата и изборот на занимањата за кои претежно се 
определува женската младина, како и од присут-
ниот проблем на осипување на женските деца во 
системот на образованието. 

Вложени се сериозни напори во создавањето 
поповолни услови за заштита на мајчинството со 
зголемувањето на породилното отсуство, со намалу-
вањето на смртноста на доенчињата и малите деца, 
со целосната здравствена заштита на бремените ж е -
ни, децата и младината, но се уште не се изнајдени 
најадекватни решенија за надоместување на трошо-
ците во врска со мајчинството на поширока основа, 
што неповолно се одразува не само врз материјал-
ната положба на вработените жени, туку и врз 
основните организации на здружениот труд коишто 
вработуваат поголем број жени. 

На проблемите што произлегуваат од водењето 
на домаќинството и на социјализацијата на семеј-
ството не им е посветено доволно внимание, па за -
тоа и напорите што во последно време се вложуваат 
не можат да ги дадат очекуваните резултати. Не-
доволен е бројот на установите за згрижување и 
воспитување на децата од предучилишна возраст, 
сосема е мал бројот на децата од основните учи-
лишта опфатени со дневен престој, недостига поши-
роко организирана исхрана на училишните деца, 
заостанува развојот на патронажните служби и не 
се искористуваат сите можности за изнаоѓање раз -
новидни облици за помош на вработеното семејст-
во и на неспособните и изнемоштени членови на 
општеството врз основа на заемност и солидарност. 

Развојот на услужните дејности не е во соглас-
ност со вкупниот општествено-економски развој. 
Затоа со неговиот подем во голема мера би се при-
донело не само за зголемувањето на можностите за 
вработување, туку и би се создале услови за расто-
варување на семејството. 

Се вложуваат напори за организирана исхрана 
на вработените, но останува присутен проблемот на 
обезбедување општествена исхрана на целото семеј-
ство. 

Очигледно се менуваат сфаќањата за местото 
и улогата на жените во општествениот живот. Во 
согласност со тоа се зголемува и нивното учество 
во одлучувањето со општествените работи. Меѓутоа, 
иако во последните неколку години се постигнати 
значајни резултати, с^ уште не е доволен бројот на 
жените вклучени во општествено-политичкиот ж и -
вот, мал е бројот на жените на раководни места во 
организациите на здружениот труд, во органите 
на самоуправувањето и во избраните тела на опште-
ствено-политичките организации. 

Врз ваквата состојба влијаат во одделни сре-
дини конзервативните сфаќања и традиционалната 
свест во однос на жената како домаќинка, задол-
жена да се грижи за куќата и децата, со цел да се 
задржи состојбата во која жената, реално, е во не-
рамноправна положба со мажот, што не е во сог-
ласност со утврдената политика на сојузот на ко-
мунистите. 

П 
1. Залага јќи се за спроведување на утврдената 

политика за зголемување на вработеноста и врабо-
тувањето потребно е, во програмите за вработување 
на организациите на здружениот труд и на другите 
самоуправни организации и заедници, како и во 
општествените ДОГОВОРИ за вработување и пло^ра-
мите на заедниците за вработување, да се обезбеди 
порамномерно вработување на жените, особено на 

младите и квалификувани жени, на сите работи и 
во сите дејности во сообразност со нивната способ-
ност и стручност. 

Вработувањето на приправниците и натаму тре-
ба да биде трајна форма за забрзано вклучување 
на школуваните кадри и за подобрување на ква -
лификационата структура на вработените. Во овие 
рамки ќе се создаваат и пошироки можности за по-
добрување на квалификационата структура на вра-
ботените жени. 

Со цел да се создадат зголемени можности за 
вработување потребно е и доследно реализирање на 
прописите за престанување на работниот однос по-
ради исполнување на условите за пензија, како и 
за ограничување на дополнителната работа, при 
што вработувањето на работниците со неполно ра-
ботно време ќе се сведе само во неопходните рамки. 

Со остварувањето позабрзан развој на малото 
стопанство, посебно на одделни занаетчиски дејно-
сти и со работата по СИД системот ќе се создадат 
услови за зголемување на вработеноста воопшто, а 
особено и за вработувањето на поголем број жени. 

За таа цел во соодветните прописи треба да се 
продолжи со вградувањето поадекватни решенија 
кои ќе ја стимулираат работата по СИД системот, 
како што се, на пример, даночните олеснувања за 
организациите на здружениот труд коишто органи-
зираат ваква работа, кредитната политика, социјал-
ното осигурување и слично. 

Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници во самоу-
правните акти треба да вградуваат решенија кои ќе 
овозможат изедначен старт на жените при врабо-
тувањето, отстранување на пројавените слабости, 
обезбедување целосна објективизација на условите 
и оценката за прием на работа. 

2. Со натамошното развивање на образовниот 
систем треба и натаму да се спроведува Законот за 
ос-новното образование и воспитание, да се создаваат 
услови за целосна опфатеност на децата од 7 до 15-
годишна возраст со задолжително основно образо-
вание и максимално да се зголеми ефикасноста на 
овој степен на образование, пред се, со намалување 
на осипувањето на женските деца, со разгранета 
мрежа на основни училишта, домови за сместување 
на децата од пооддалечените места, организиран 
превоз и слично. 

Описменувањето на жените и женската млади-
на треба да продолжи со поголем интензитет, со из -
наоѓање посовремени форми и обезбедување на по-
требните средства. 

Реформата на образованието, системот на про-
фесионалната ориентација и разгранетиот систем на 
насоченото образование треба да придонесот да 
се надмине традиционалната поделба на исклучиво 
,.машки" и „женски" занимања, а со стимулативни-
те форми на кредитирањето и стипендирањето да 
се поттикнува поголемото вклучување на жените во 
сите видови и на сите нивоа на образование. 

Во оваа насока треба да се вложуваат напори 
и за преиспитување на поставеноста на постојната 
училишна мрежа, а особено на училиштата од сред-
ното образование. 

Образованието на возрасните и образованието 
преку работата, со кое треба да бидат опфатени и 
вработените жени, ќе ја подобрува квалификацио-
ната структура на вработените и ќе влијае врз зго-
лемувањето на производноста на трудот, а со тоа и 
за подобрувањето на општествено-економската по-
ложба на жените. Затоа, организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници треба да создаваат услови за СТРУЧНО 
усовршување на вработените, а посебно на вработе-
ните жени, врз основа на долгорочни и плански со-
гледувања на потребите од соодветни кадри. 

3. Заради надминување на проблемите во врска 
со начинот на надоместување на трошоците за по-
родилното отсуство и за нега на доенчето, кои ги 
погодуваат вработените жени, нивните семејства и 
организациите на здружениот труд во кои се вра -



Стр. 324 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 април 1977 

ботени, а солидарното задоволување на трошоците 
се сведува само во рамките на самоуправните ин-
тересни заедници за здравство и здравственото оси-
гурување, по пат на општествено договарање и са-
моуправното спогодување треба да се изнајдат мож-
ности за пошироки основи на солидарно надоместу-
вање на трошоците за биолошката репродукција. 

Напорите за решавање на овие проблеми треба 
да бидат насочени и кон постепено ослободување 
на основните организации на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници кои 
вработуваат поголем број жени од трошоците во 
врска со мајчинството и нега на детето и изнаоѓање 
поповолни законски решенија за начинот на пре-
сметување на надоместокот на личниот доход на 
жената — работничка за време на породилното от-
суство. 

Надлежните републички органи во соработка со 
соодветните стручни и научни организации треба 
да пристапат кон целосна разработка на прашања-
та сврзани со планирањето на семејството, кон из-
наоѓање решенија на проблемите во врска со био-
лошката репродукција, а особено за надоместува-
ње на трошоците што произлегуваат од неа, и за 
посебната заштита на мајчинството, како и за про-
должување на породилното отсуство и за создава-
ње можност за користењето на скратеното работно 
време за нега на доенчето и од страна на мажот. 
Сознанијата од проучувањата да најдат место во 
соодветните прописи и во самоуправните општи 
акти. 

4. За зачувување и унапредување на здравстве-
ната заштита на жените треба целосно и доследно 
да се спроведуваат задолжителните видови на 
здравствена заштита и посебно да се унапредува 
превентивната здравствена заштита. 

Со организирана и координирана активност на 
организациите на здружениот труд во областа на 
здравството, образованието и на јавното информи-
рање, како и на општествените организации, треба 
да се унапредува здравствената култура на насе-
лението преку разновидни облици на здравствено 
просветување и популаризација на мерките за за-
штита на здравјето и остварување на уставното на-
чело за слободата на одлучувањето за раѓање деца. 

Потребни се организирани и координирани мер-
ки за позабрзан развој на патронажната служба 
и за проширување на кругот на корисниците на 
нивните услуги кои не смеат да се сведуваат само 
на новородените деца, туку на сите граѓани кои 
ќе имаат повремена потреба од здравствена и соци-
јална помош. 

5. Неопходно е ангажирање на сите самоуправ-
ни организации и заедници, како и на органите на 
општествено-политичките заедници за подобрува-
ње на условите за работа и на заштитата на работа 
со постојано унапредување на сите облици на за -
штита на вработените и на посебната заштита на 
вработените жени. Овие прашања треба прецизно да 
се разработат во самоуправните општи акти на ос-
новните организации на здружениот труд и на дру-
1ите самоуправни организации и заедници и да се 
усогласат со уставните начела и со одредбите од За -
конот за здружениот труд што се однесуваат на 
посебната заштита на жените. 

Во овие рамки треба да се обезбеди работнич-
ките со мали деца да не работат во ноќни смени. 

Должност и одговорност е на сите самоуправни 
организации и заедници да ги унапредуваат усло-
вите за работа и заштитата на работа на вработе-
ните и да ги отстрануваат негативните влијанија 
врз работата во сите смени, со што се повеќе ќе 
се надминуваат постојните п р о б л е м о н на жените 
кои работат во ноќните смени. 

Потребно е постојано и доследно ангажирање на 
самоуправните организации и заедници, на Сојузот 
на синдикатите и на сите заинтересирани за соз-
давање неопходни предуслови за непречена работа 
во ноќните смени, во прв ред за згрижувањето на 
децата, за општествената исхрана и превозот на 
работниците. 

Потребно е да се поддржуваат и поттикнуваат 
напорите на основните организации на здружениот 
труд и на другите самоуправни организации и заед-
ници во изнаоѓање сопствени решенија за унапре-
дување на положбата на работничките — мајки. 

6. Во наредниот период неопходно е ангажира-
ње на сите општествени фактори во донесувањето 
на долгорочна програма за развојот на општестве-
ната заштита на децата во Републиката, како и за 
реализирање на постојната Програма за развој на 
општествената заштита на децата. 

Позабрзано треба да се оди кон проширување 
мрежата на детските установи, кон зголемување оп-
фатеноста на децата, рационално користење на по-
стојните капацитети и усогласување на работното 
време на установите со работното време на роди-
телите. 

Во натамошниот развој на општествената за-
штита на децата особено внимание треба да се по-
свети на организираниот опфат на децата во дет-
ските јасли, градинки, забавишта, продолжениот 
престој во основните училишта и на општествената 
исхрана на децата. 

Притоа треба да се преиспитаат можностите за 
синхронизирано прифаќање на функцијата на овие 
облици на општествена заштита на децата преку 

договарање меѓу самоуправните интересни заедни-
ци за општествена заштита на децата и самоуправ-
ните интересни заедници на основното образование. 

Во решавањето на овој проблем самоуправните 
интересни заедници за општествена заштита на де-
цата и натаму треба да се ангажираат за здружу-
вање на средствата со посебните средства што ќе ги 
издвојуваат одделните основни организации на 
здружениот труд и месните заедници. 

Самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата и општинските собранија 
треба да се залагаат за доследно применување на 
нормативите и стандардите за изградба на детски 
установи за да се надминат присутните тенденции 
да се гради скапо, нерационално и бавно. Затоа 
треба да се стимулира порационалната изградба 
на детските установи и да се утврдат законски ре-
шенија за ослободување или намалување на при-
донесите за инвестициона изградба и намалување 
на данокот на промет на опрема на детските уста-
нови и друго. 

Општинските собранија, самоуправните интерес-
ни заедници за станување, самоуправните интерес-
ни заедници за општествена заштита на децата и 
заводите за урбанизам, при донесувањето и реали-
зацијата на урбанистичките планови и изградбата 
на нови населби во градовите, треба да обезбедат 
изградба на простор за спорт, културно-уметнички 
активности, игра и разонода на децата. 

Додатокот на деца, како посебен облик на оп-
штествена заштита на децата, ќе се задржи и на-
таму, но со с^ позабрзаниот развој на облиците на 
непосредната детска заштита и со зголемувањето 
на ниските лични доходи на вработените, ќе се ме-
нува учеството на средствата за додатокот на деца 
во вкупните средства за општествена заштита на 
децата, како и улогата на тој додаток. 

7. Во рамките на вкупните настојувања за раз-
војот на општествениот стандард во Републиката, 
во наредниот период ќе му се посвети внимание и 
на развојот на дејностите за помош на вработеното 
семејство. 

Во согласност со политиката утврдена во Оп-
штествениот план на СР Македонија од 1976 до 
1980 година треба да се интензивира изградбата на 
капацитети за прехранбена индустрија и за масовно 
производство на квалитетна, евтина, готова или по-
луготова храна. 

Позабрзаното решавање на општествената ис-
храна на работното место и во училиштата ќе има 
непосредно влијание за растоварување на семеј-
ството, за зголемување на производноста на трудот 
и за зачувување на здравјето и работоспособноста 
на работниците. Оттука и настојувањето за пого-
лемо ангажирање на носителите на програмата за 
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развој на општествената исхрана и потребата од на-
времено донесување на општествените договори за 

плански развој на општествената исхрана во цели-
на, а пред се на подрачјето на градовите и инду-
стриските центри. Во тој однос од големо значење е 
во програмирањето на развојот навремено да се 
вклучат општините, основните организации на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници. 

Во наредниот период од страна на соодветните 
органи треба да се согледа состојбата на услужните 
дејности за помош на семејството. Идниот развој на 
услужните дејности треба трајно и ефикасно да се 
поврзе со потребите на работните луѓе и граѓаните 
во месните заедници. Со цел да се надмине постој-
ната состојба на малиот број организации за услуж-
ни дејности и нивните капацитети, неадекватната 
распределеност, неусогласеноста на нивното работ-
но време со работното време на вработеното семеј-
ство, високите цени на услугите, дотраеноста на 
опремата, која влијае врз квалитетот на услугите 
и слично, потребни се организирани напори на оп-
штините и на сите самоуправни организации и за-
едници за нивно решавање, како и напори за са-
моуправно организирање на услужните дејности за 
помош на семејството. 

8. Во месната заедница, во која се задоволуваат 
заедничките интереси на работните луѓе и граѓа-
ните, треба поорганизирано и позабрзано да се ре-
шаваат прашањата што се однесуваат на солидар-
ното задоволување на заедничките потреби во об-
ластите на уредувањето на населбата, станувањето, 
комуналните дејности, детската и социјалната з а -
ш т и т а , ф и з и ч к а т а к у л т у р а , заштитата на 
потрошувачите, заштита и у н а п р е д у в а њ е т о на 
ч о в е к о в а т а о к о л и и а, како и другите обла-
сти на животот и работата, со што ќе се создадат 
поповолни услови за поопштествување на функции-
те на семејството и за унапредување на положбата 
на жената. 

9. Со оглед на големата вклученост на жените 
во текстилната индустрија, нејзината слаба акуму-
лативност и неможноста во рамките на групацијата 
да се решаваат проблемите на текстилните работ-
ници, потребни се организирани напори на поши-
роката општествена заедница за изнаоѓање на на ј -
целесообразни решенија. За таа цел треба да се 
проучи влијанието на условите за работа врз ра-
ботната способност на текстилните работници, дол-
жината на работното време на одделни работи и 
можностите за продолжување на работниот век на 
вработените. Резултатите од проучувањата да н а ј -
дат место во соодветните прописи и самоуправните 
општи акти. 

10. Во рамките на вкупните настојувања за уна-
предувањето на општествено-економската положба 
на жената потребна е уште поорганизирана акција 
на самоуправните организации и заедници, на оп-
штествено-политичките организации и другите ф а к -
тори во правец на забрзување на процесите на ос-
тварување на еманципацијата и рамноправноста на 
жената од народностите. 

11. Доследното реализирање на утврдената по-
литика за развој на земјоделството, односно на 
агро-индустрискиот комплекс ќе придонесе за за -
брзување процесот на урбанизација на селото и ќе 
се создадат услови за реално поврзување на ж и -
вотната перспектива на жените со развитокот на 
селото. 

Затоа, натамошното осовременување и зголему-
вање на земјоделското производство на село врз 
кооперативни и други односи на здружување тре-
ба да создадат основа и за развој на другите сто-
пански дејности во селото. 

Во согласност со уставните начела и со реше-
нијата во Законот за здружениот труд на жените на 
село — носители на земјоделското производство — 
да им се овозможи да го здружуваат трудот и да 
бидат носители на здружувањето во земјоделски за-
други и во други облици на здружување и поврзу-

вање со организациите на здружениот труд во зем-
јоделството и прометот со земјоделски производи. 

Да се проучи прашањето за соодветно и закон-
ско регулирање на положбата на жените — зем-
јоделски производители за време на породувањето 
(надоместување на трошоците во врска со породу-
вањето, зголемување на паричната помош за ново-
родено дете, обезбедување на породувањето со 
стручна помош и сл.). 

Во изградување на системот на пензиското и 
инвалидското осигурување треба да се проучат 
можностите за утврдување решенија кои ќе овоз-
можат правото на пензија да се прошири на чле-
новите на земјоделското домаќинство на кои земјо-
делството им е главно и основно занимање, па спо-
ред тоа и на жените земјоделски производители, не-
зависно од тоа дали тие се носители на правото на 
сопственост. 

12. За овозможување на активно учество на ж е -
ните во организирањето и подготовките за одбрана 
па земјата, за отстранување и спречување на агре-
сијата, за учество во вооружената борба и другите 
облици на општонароден отпор, во заштитата и 
спасувањето на населението и материјалните добра 
и во извршувањето на другите задачи од интерес 
за одбраната на земјата потребно е преземање на 
мерки за оспособување на жената за општонарод-
на одбрана и општествена самозаштита. 

За оспособување на жената за вршење на овие 
задачи, покрај основните и други организации на 
здружениот труд, посебна улога треба да одиграат 
месните заедници, општествено-политичките орга-
низации и надлежните органи. 

13. Тргнувајќи од се поголемото вклучување на 
жените во општествениот труд, а со тоа и нивниот 
придонес во создавањето на доходот, како неоп-
ходност се истакнува потребата од нивната соод-
ветна застапеност во делегациите во самоуправните 
органи на организациите на здружениот труд, дру-
гите самоуправни организации и заедници и во ор-
ганите на општествено-политичките заедници, како 
и на раководните работни места. Со такво учество 
жените ќе дадат соодветен придонес во разрешу-
вањето на актуелните проблеми на работничката 
класа и проблемите сврзани со нејзината опште-
ствено-економска положба. 

Оттука и потребата за ангажираност на сите 
организирани социјалистички сили за доследно ос-
тварување на целите, начелата и решенијата на 
Општествениот договор за остварување на кадров-
ската политика во Републиката. 

14. Во афирмирањето на општествената положба 
на жените, нивната улога и придонес во севкупниот 
општествено-економски живот, учеството во разво-
јот на самоуправните социјалистички односи, во 
хуманизирањето на односите во семејството, како 
и во сузбивањето на идејно-туѓите сфаќања, посеб-
на улога имаат средствата за јавно информирање. 

Перманентното ангажирање на средствата за 
јавно информирање на овој план треба да најде 
соодветно место во нивните планови и програми. 

15. За сестрано согледување на прашањата и 
проблемите што се однесуваат на општествената по-
ложба на жените и за продлабочени и научно ар-
гументирани сознанија за причините што го заба-
вуваат побрзото менување на односите, како и за 
изградување на нови сознанија и односи, бара ан-
гажирање на научните и стручните организации во 
Републиката. Одделни проекти од оваа област тре-
ба да бидат вклучени во долгорочната програма за 
научно-истражувачка работа. 

16. Имајќи ја предвид значајната улога на ж е -
ните во општествено-политичкиот и економскиот 
развој на Републиката, нивната улога во воспиту-
вањето на младите генерации, изменетите односи во 
современото социјалистичко семејство, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија во на-
редниот период ќе се залага за натамошно оства-
рување на нивната рамноправност, подобрување на 
нивната општествено-економска положба и полож-
бата на семејството. 
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Треба да се испита можноста за формирање на 
посебно општествено тело за општествената полож-
ба на жената и семејството при Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија кое би имало 
задача да се грижи за остварувањето на утврдената 
политика сврзана со остварувањето на рамноправ-
носта на жената и улогата на семејството и за 
реализирање на меѓународните конвенции. 

17. Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, републичките 
органи на управата, републичките организации, оп-
штинските собранија, самоуправните органи во ос-
новните организации на здружениот труд и самоу-
правните организации и заедници во рамките на 
своите надлежности треба да се ангажираат во ре-
шавањето на прашањата на кои е укажано во оваа 
Резолуција. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-914 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

136. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го разгледа Извештајот за организирано-
ста, состојбата и подготвеноста на цивилната з аш-
тита во Социјалистичка Република Македонија и 
мерките за спроведување на политиката и целите 
на развојот на цивилната заштита во Социјалис-
тичка Република Македонија за периодот од 1976 
до 1985 година. Собранието оценува дека постигна-
тите резултати во организирањето и подготвува-
њето на цивилната заштита обезбедуваат неопход-
на заштита на човечките и материјалните сили од 
воени дејства и природни и други непогоди, ната-
мошна изградба, организационо јакнење, обука и 
подготвување на цивилната заштита за нејзино 
дејствување во случај на војна и за заштита од по-
големи елементарни непогоди и други општи опас-
ности. Меѓутоа, Собранието констатира дека и по-
кра ј постигнатите резултати состојбата на подгот-
веноста и опременоста на цивилната заштита ука-
жува оти вкупното остварување на развојот на 
цивилната заштита се уште не е на нивото на по-
требите на општеството. 

За развојот на цивилната заштита од големо зна-
чење е натамошното продлабочување на сфаќањето 
за значењето, местото и улогата на цивилната за -
штита, што таа ја има како стратегиска компонен-
та на општонародната одбрана, како и поактивното 
непосредно ангажирање на работните луѓе и граѓа-
ните, органите на самоуправувањето, основните ор-
ганизации на здружениот труд и на другите само-
управни организации и заедници во остварувањето 
на системот на цивилната заштита во Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Тргнувајќи од констатираната положба на ор-
ганизираноста и состојбата на цивилната заштита, 
како и од потребата за нејзиното натамошно ј а к -
нење, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, врз основа на член 318 став 2, а во 
врска со член 333 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 

Соборот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 
март 1977 година донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НАТАМОШЕН РАЗВОЈ И УСОВРШУВАЊЕ НА 
ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Општините и нивните органи, организациите 
на здружениот труд,месните заедници и другите 
самоуправни организации и заедници, со својата по-
стојана активност треба да обезбедат сите работни 
луѓе и граѓани да се запознаат со значењето, ф у н к -
цијата и улогата на цивилната заштита и да обез-
бедат услови за нивно активно учество во органи-
зирањето, подготвувањето и развојот на цивилната 
заштита, особено за опремувањето со неопходни 
средства за заштита, обучување и оспособување за 
извршување на задачите, како и за спроведување 
на мерките и постапките за заштита и спасување. 

2. Општините, организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедни-
ци да го забрзаат донесувањето на прописите и 
другите општи акти со кои, во рамките на своите 
права и должности, ќе го регулираат формирање-
то на единиците на цивилната заштита, нивното 
опремување, обучување и оспособување, како и 
спроведувањето на мерките за заштита, особено за-
солнувањето, евакуацијата и противпожарната за-
штита. 

3. Плановите за организирање, подготвување и 
дејствување на цивилната заштита треба да ги из-
работат и усогласат со новите согледувања и по-
треби. Општините треба да преземат мерки и ак -
тивности за усогласување на плановите на месните 
заедници, организациите на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации и заедници од 
нивното подрачје со плановите на општината. 

4. Во плановите за просторно и урбанистичко 
уредување на територијата да се вградуваат мер-
ките на заштитата, со цел да се создадат услови за 
побрза трансформација од мирновременска во вое-
на состојба, како и заради заштита, преживување 
и егзистенција на населението и заштита на мате-
ријалните добра. 

При уредувањето на просторот треба да се обез-
беди: децентрализација на населбите, дисперзија на 
индустријата и туристичко-рекреационите зони, со-
одветна проодност на сообраќајниците и врските со 
гравитационата и пошироката околина, резервни 
извори на вода и електрична енергија за функцио-
нирање на стопанските капацитети, особено оние 
што се од посебно значење за одбрана на земјата. 

Со урбанистичко-градежните мерки треба да се 
обезбеди: изградба на нови засолништа и приспосо-
бување на постојните објекти за засолнување; про-
стории за прифаќање и згрижување на настрада-
ното население, маскирање на поважните објекти, 
уредување на станбените населби за заштита од 
уривање, поплави, пожари и експлозии, намалува-
ње на пожарното оптоварување, распоред на водата 
за гаснење и деконтаминација и др. 

5. Надлежните републички и општински органи 
посебно внимание да му посветат на развојот и под-
готвувањето на организациите на здружениот труд, 
кои според својата примарна дејност можат да би-
дат составен дел на системот за заштита и спасу-
вање. 

Комуналните, градежните и занаетчиските орга-
низации на здружениот труд да се оспособат за 
итни интервенции, особено за спасување на затру-
пани лица во урнатини, расчистување на урнатини, 
изградба на импровизирани засолништа, отстрану-
вање на дефектите на сообраќајниците, електрична-
та, водоводната и канализационата мрежа и др. 

Здравствените и ветеринарните организации 
своите капацитети и развојот да го усогласат со 
барањата на евентуалната војна. За таа цел тие 
треба да обезбедат санитетско-ветеринарни матери-

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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јали и други неопходни средства за укажување на 
прва медицинска и ветеринарна помош на повре-
дени лица и добиток. Овие, и организациите на Цр-
вениот крст уште повеќе да се ангажираат во ос-
пособувањето и обучувањето на единиците на ци-
вилната заштита и населението. 

Противпожарните организации да се развиваат 
и оспособуваат во согласност со потребите на оп-
штествено-економскиот развој на нашата земја и 
барањата за заштита од пожари, особено во услови 
на војна. 

Професионалните противпожарни единици и до-
броволните противпожарни друштва, бидејќи прет-
ставуваат значаен елемент во системот на цивил-
ната заштита, треба да се опремуваат со современи 
технички средства за брза и ефикасна интервен-
ција во гаснење на пожари и за спасување на за-
грозени лица и материјални добра во мир и војна. 

6. Општините, месните заедници, организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници, да му посветат поголемо вни-
мание на подготвувањето на работните луѓе и гра-
ѓаните за самозаштита и за нивно вклучување во 
единиците на цивилната заштита. Тежиште да се 
даде на оспособувањето за самозаштита и за обез-
бедување со на јнужни средства за заштита, особено 
со средства за лична и колективна Р Б Х заштита, 
за гаснење на помали и локализирање на почетни 
пожари, за спасување од урнатини, замрачување 
на становите и сообраќајните средства и сл. 

При вклучување на населението во цивилната 
заштита да се тргнува од загрозеноста на терито-
ријата, потребите и можностите, како и од местото 
и средината на нивното дејствување. Во плановите 
за развој на цивилната заштита да се предвиди зго-
лемување на бројот и видот на единиците и обврз-
ниците на тие единици. 

7. Општините, месните заедници, организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници посебно внимание да му посве-
тат на организирањето и спроведувањето на мер-
ките за заштита, со оглед на нивното значење во 
вкупните подготовки на системот на цивилната 
заштита. 

Засолнувањето на граѓаните и работните луѓе 
да се обезбедува преку изградба на соодветни за-
солништа. За таа цел да се изработат програми и 
да се обезбеди синхронизирана и постојана из-
градба преку реализацијата на урбанистичките пла-
нови на своите подрачја. Средствата наменети за 
изградба на засолништа рационално да се користат, 
со цел за секое лице да се обезбеди место за засол-
нување. Основна ориентација да биде изградбата 
на двонаменски засолништа. 

Евакуацијата на населението да се планира 
од поголемите агломерации и да се сведе на н а ј -
нужна мера. За евакуација да се предвидат само 
тешко повредени, болни и жени со мали деца. Во 
реоните за разместување да се создадат соодветни 
услови за сместување, исхрана, заштита и др. 

Замрачувањето на градовите, населбите и об-
јектите да се обезбеди така што да може брзо и 
ефикасно да се спроведува во дадена ситуација. За 
таа цел организациите за електродистрибуција и 
органите за народна одбрана да извршат потребни 
согледувања и да обезбедат технички решенија за 
спроведување на оваа мерка, а граѓаните и ОЗТ да 
обезбедат потребни средства за замрачување. 

За спасување на загрозени лица во урнати, теш-
ко оштетени и опожарени објекти да се обезбедат 
соодветни материјално-технички средства. Тие пр-
венствено да се користат од постојните организа-
ции на здружениот труд, а опремата што не може 
да се обезбеди од попис да се набавува во коли-
чество според бројот и големината на единиците за 
спасување. 

Укажувањето на првата медицинска и ветери-
нарна помош во иднина да добие поголема масов-
ност. Преку здравствените и ветеринарните уста-
нови да се оспособуваат сите граѓани и работни 
луѓе за самопомош, заемна и колективна помош. 

Радиолошко-биолошко-хемиската заштита да се 
организира и спроведува на целиот простор во Ре-
публиката. За таа цел, покрај службата за набљу-
дување, јавување, известување и тревожење, да се 
оспособуваат и другите стручни организации (инсти-
тути, заводи, лаборатории, сервиси) за откривање и 
идентификација на Р Б Х агенси, за деконтамина-
ција и за дозиметриска контрола. 

Во рамките на општите напори за заштита на 
населението да се преземат поорганизирани мерки 
за снабдување на населението со средства, лична и 
колективна Р Б Х заштита. 

Самоуправните интересни заедници за станува-
ње и другите органи, организации и заедници да 
обезбедат спроведување на потребни превентивни и 
оперативни противпожарни мерки за заштита на 
станбените и деловните објекти. Тежиште да и се 
даде на самозаштитата и да се обезбедат на јнужни 
средства за гаснење на пожари и за спасување на 
луѓето од опожарени и оштетени објекти. Вода за 
гаснење да се обезбедува и од други извори неза-
висно од градските водоводи и да се создадат усло-
ви за пренесување вода од реките и езерата во ба-
зени распоредени во пожарно најзагрозените реони. 

8. Со плановите за развој да се обезбеди опре-
мување на постојните и новоформираните единици 
и штабови на цивилната заштита. 

Приоритет во опремувањето со современи тех-
нички средства да им се даде на противпожарните 
единици, за да можат да ја следат забрзаната ди-
намика на изградбата и новините во градежништ-
вото и техничкиот процес на производството. 

Потребите за опремување на цивилната заштита 
да се интегрираат во општествените планови и про-
грами за развој на општините, месните заедници, 
организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници. 

9. Обуката на единиците и штабовите на цивил-
ната заштита, посебно на населението, да се интен-
зивира. Граѓаните и работните луѓе да се обучуваат 
за самозаштита, а единиците и штабовите на ци-
вилната заштита за извршување на наменските за -
дачи. Во поголемите општини да се образуваат цен-
три за обука, кои ќе претставуваат специјализира-
ни институции за оспособување и обучување на ка -
дрите од сите структури на одбраната и заштитата. 
Овие центри да се образуваат како самостојни или 
во составот на работничките или народните универ-
зитети и други образовни институции. Во општи-
ните кои што немаат можности за формирање на 
вакви центри, по пат на меѓуопштинска соработка 
и договарање да се образуваат меѓуопштински 
центри. 

Печатот, радиото, телевизијата и другите сред-
ства за јавно информирање уште повеќе, плански и 
континуирано да се ангажираат во запознавањето 
на работните луѓе и граѓаните со мерките и по-
стапките за заштита и спасување од воени дејства 
и елементарни непогоди. 

Постојните научно истражувачки институции 
да се вклучат и ангажираат во научно истражувач-
ката работа за потребите на развојот на системот 
на заштита и спасување од современи воени де ј -
ства и за развој на средствата и опремата на ци-
вилната заштита. 

10. Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, Републичкиот секретаријат за народна од-
брана и другите републички органи на управата и 
републичките организации се должни во рамките 
на својот делокруг да го следат и обезбедуваат ор-
ганизирањето на цивилната заштита и според по-
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требата да го известуваат Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-899 
30 март 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на на Собранието 
здружениот труд, на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на ООЗТ — Детска пне-

умо-фтизиологија при Градската општа болница — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на шефови на одделенија и тоа: 
1. Еден ш е ф на одделението за хронични бе-

лодробни заболувања за претшколски и школски 
деца; 

2. Еден ш е ф на одделението за акутни белодроб-
ни заболувања за претшколски и школски деца; 

3. Еден ш е ф на одделението за акутни бело-
дробни заболувања и интензивна терапија за доен-
че и мало дете и 

4. Еден ш е ф на физиолошко одделение за до-
енче и мало дете. 
У с л о в и : 

Кандидатите од точка 1 до 4 да се лекари педи-
јатри со над 5 години педијатриски стаж. 

Кандидатите со пријавата за конкурирање да 
ги достават следниве документи: уверение за поло-
жен специјалистички испит по педијатрија, доку-
мент за педијатриски стаж, извод на родени, лекар-
ско уверение и уверение за државјанство. 

Некомплетирани пријави со потребните доку-
менти нема да бидат земени предвид за разгледу-
вање. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (100) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ -
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на: 
а) Наставници во постојанен работен однос (во сите 

звања) по предметите: 
— политичка економија II, 
— основи на правото, 
— договори во стоковниот промет, 
— планирање на стопанството, 
— економика на индустријата. 

б) Асистенти во постојанен работен однос по пред-
метите: 
— политичка економија (два асистента), 
— теорија и политика на цени, 
— економика и организација на ОЗТ (два асис-

тента) ; 
— деловна статистика, 
— математика за економисти, 
— теорија и политика на стопанскиот развој. 

15 април 1977 

Условите за избор се определени во Законот за 
високото образование и Статутот на Факултетот. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. (101) 
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на истражувачките работи во рударство-
то во 1977 година — — — — — — 316 

126. Одлука за одобрување на Програмата за 
распределба на средствата на Социјалис-
тичка Република Македонија за инвести-
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136. Препорака за натамошен развој и усовр-
шување на цивилната заштита во Соци-

^ ј а л и с т и ч к а Република Македонија — — 326 
Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10л. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


