
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 26 мај 1975 
С к о п ј е 

Број 19 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

175. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за посебниот данок на промет 
на производи и услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 14 мај 1975 година. 

Број 06-805 
15 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги („Службен весник на СРМ", 
број 45/72, 3/73, 17/74 и 30/74), во Тарифата во та-
рифниот број 1, став 2, точка 1, зборот „и" на кра -
јот се брише, а во точката 2) точката се заменува 
со точка и запирка. 

По точка 2) се додава нова точка која гласи: 
,,З) вештачките безалкохолни пијалоци, сода-во-

да и минерална вода". 

Член 2 
Во тарифниот број 2), став 1, стапката „6" се 

заменува со „4", а во став 2 стапката „3" се заме-
нува со ,Д". 

Член 3 
Во тарифниот број 3, точката 4 се менува и 

гласи: 
„на ликери и жестоки алкохолни пијалоци, 

ако набавната цена по 1 литар изнесува над 32 
динари 5,00 дин". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредбата 
од членот 3 ќе се применува од 1 јуни 1975 година. 

176. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТО-
ПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕ-

РЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
1971—1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за распределба на средствата за 
нестопански објекти што се од општ интерес за 
Републиката за периодот 1971—1975 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 14 мај 1975 година. 

Број 06-894 
.15 мај 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ 
ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1971—1975 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за распределба на средствата за 

нестопански објекти што се од општ интерес за 
Републиката во периодот од 1971—1975 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/73), во член 1 став 
1, алинеја 1 под а), износот од „52.600.000" се за -
менува со износот „75.200.000". 

Во истиот став, алинеја 2, износот „40.000.000" 
со заменува со износот „77.700.000". 

Во алинеја 3, зборот „Републичка", се заменува 
со зборот „Општа". 

Во алинеја 4, износот „8.000.000" се заменува 
со износот „11.000.000". 

Во алинеја 9, зборовите: „Републички фонд за 
унапредување на културните дејности" се заме-
нуваат со зборовите: „Републичка заедница на кул-
турата" и се става црта. 

Во алинеја 11, износот „35.000.000" се заменува 
со износот „41.000.000". 

Во алинеја 14, износот „6.000.000" се заменува 
со износот „11.000.000". 

По алинеја 16, се додаваат шест нови алинеи, 
кои гласат: 
- - за изградба на училишен про-

стор за средните училишта 15.000.000 дин. 
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— спроведување на почетната 
програма за дисперзија на ви-
сокошколските институции 5.000.000 ,, 

— за обезбедување на работен 
простор за републичката управа 20.000.000 ,, 

— за градба и откуп на станови 4.500.000 ,, 
— Стоматолошки оддел при Меди-

цинскиот факултет за довршу-
вање на зградата 4.000.000 ,, 

— Редакција на изданието „Кому-
нист" за Македонија — за обез-
бедување на работен простор 4.000.000 ,, 

Во став 2, бројката „12—16" се заменува со 
бројката „12—20". 

Член 2 
Во член 2 износот „340.100.000" се заменува со 

износот „466.900.000"', и се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Обврските на Републиката за одделни објекти 
утврдени со овој закон, што поради динамиката на 
изградба и приливот на средствата од претходни-
от став не ќе можат да се извршат до крајот на 
1975 година, ќе се извршат од средствата со кои 
Републиката ќе располага по 1975 година". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

177. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за илинденските пензии, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 14 мај 1975 година, 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 14 мај 1975 година. 

Број 06-827 
15 мај 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 

Брачниот другар на умрениот носител на 
„Илинденска споменица" се стекнува со право на 
користење на илинденска пензија од 1. I. 1975 го-
дина". 

Член 2 
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. I. 1975 година. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ 

Член 1 
Член 5 од Законот за илинденските пензии 

(„Службен весник на НРМ" бр. 3/48, 2/53, и „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 14/65, 39/68, 35/71 и 29/73), 
се менува и гласи: 

„Илинденската пензија се определува во износ 
од 1.500 динари. 

Износот на пензијата секоја година се усогла-
сува со порастот на животните трошоци според 
прописите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 

Во случај на смрт на корисникот на илинден-
ската пензија, правото на користење на пензијата 
преминува на брачниот другар на корисникот, во 
полн износ. 

178. 
Врз основа на член 362 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија и член 145 од 
Деловникот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 14 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИ-

РАЊЕ 
1 

Се образува Комисија за информирање (во на-
тамошниот текст: Комисија). 

П 
Комисијата има за задача да го следи, изучува 

и насочува системот на информирање на делега-
циите и делегатите на самоуправните организации 
и заедници и на општествено-политичките органи-
зации, како и на работните луѓе и граѓаните во 
тие организации и заедници за работата на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја и да предлага конкретни мерки за натамошно 
изградување и насочување на системот на инфор-
мирање, заради обезбедување услови за вршење на 
делегатската функција. 

Ш 
Комисијата се грижи: 
— за обезбедување на целосно и благовремено 

информирање на делегациите и на делегатите на 
основните самоуправни организации и заедници и 
на општествено-политичките организации за сите 
прашања за кои се одлучува во Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, за работата 
на соборите на Собранието и на работните тела 
на Собранието и на неговите собори; 

— за обезбедување на услови средствата за 
јавно информирање да ја остваруваат својата 
функција за информирање на јавноста за рабо-
тата на Собранието; 

— за обезбедување на услови предлозите, мис-
лењата и сугестиите на организациите на здру-
жениот труд и на другите самоуправни органи-
зации и заедници, на работните луѓе и граѓаните 
во нив, како и на делегациите и делегатите, по 
прашањата за кои се одлучува во Собранието, бла-
говремено да бидат достапени на работните тела 
и на соборите на Собранието. 

IV 
Комисијата ги разгледува основите на концеп-

цијата на „Делегатскиот информатор на Собрани-
ето" и на другите изданија на Собранието, ги утвр-
дува плановите и програмите на нивното издава-
ње, ја оценува нивната содржина и начинот на 
обработка на информациите и за тоа му поднесува 
извештај на Собранието. 

V 
На редакцијата на „Делегатскиот информатор 

на Собранието" Комисијата и дава поблиски упат-
ства за нејзината работа, земајќи ги предвид мис-
лењата, сугестиите и предлозите на делегациите 
и на делегатите, на работните тела на Собранието 
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и на соборите, како и на општествено-политички-
те организации, собранијата на општините и на 
другите заинтересирани органи и организации. 

VI 
Комисијата се состои од претседател и опре-

делен број членови, што ги избира Собранието од 
редот на делегатите. 

Бројот на членовите на Комисијата што ги из-
бира Собранието се утврдува при нивниот избор. 

Во Комисијата пет члена делегира Републич-
ката конференција на ССРНМ, а по еден член 
НИП „Нова Македонија", Радио Скопје и Телеви-
зија Скопје. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1131 
15 мај 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

здружениот труд, на Собранието 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. 

179. 
Врз основа на член 17 од Законот за Републич-

киот фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 48/74), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 14 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1974 
ГОДИНА 

I 

Се одобрува Завршната сметка на Републички-
от фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта за 1974 
година, што ја донесе Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот сто-
пански развиток на недоволно развиените краишта 
па седницата одржана на 26 март 1975 година и 
тоа: 

а) вкупни средства 201.761,283 дин. 
б) неповратни средства и 

непосредни расходи 6.990,950 „ 
в) кредити дадени од Фондот 190.610,089 „ 
г) непотрошени средства 

на 31. ХП. 1974 година 4.160.252 „ 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-795 
15 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
здружениот труд, на Собранието на СРМ, 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

180. 
Врз основа на член 17 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за кредитирање на побрзиот сто-
пански развиток на недоволно развиените краиш-
та („Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 14 
мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ И НИВ-

НИОТ РАСПОРЕД ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

средствата на Фондот и нивниот распоред за 1975 
година, што го донесе Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот сто-
пански развиток на недоволно развиените краишта, 
на седницата одржана на 26 март 1975 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1129 
15 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
здружениот труд, на Собранието на СРМ, 

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

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, с. р. 

181. 
Врз основа на член 5, став 2 од Законот за на-

градата „11 Октомври" („Службен весник на СРМ" 
бр. 39/68), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 14 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ" 
I 

Се разрешуваат од претседател и членови на 
Одборот за доделување на наградата „11 Октомври", 
поради истечување на мандатот: 

а) претседателот Гога Николовски, 
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б) членовите: 
— Томе Буклевски, 
— м-р Љупчо Гроздев, 
— Методија Антов, 
— инж. Димо Беќар, 
— д-р Тодор Џунов, 
— д-р инж. Јордан Миладинов, 
— д-р Бранко Трпеновски, 
— д-р инж. Томислав Иванов, 
— Радмила Угринова — Скаловска, 
— Кирил Ценевски, 
— Ацо Алексов, 
— Петар Хаџи Бошков, 
— Фимчо Муратовски, 
— Славка Георгиева — Андреевиќ, 
— д-р Манол Пандовски, 
— Љубица Дамјановска, 
— Емина Адем, 
— Љутви Марку, 
— Васко Димовски, 
— Идриз Идризи. 

П 
Во Одборот за доделување на наградата „11 Ок-

томври" се избираат: 
а) за претседател: Веселинка Малинска, член на 

Претседателството на ЦК СКМ, 
б) за членови: 
1 проф. д-р Миле Хаџи Василев, декан на 

Правниот факултет, 
2.Пеце Видимче, академски сликар од Скопје, 
3,. Илхами Емин, писател од Скопје, 
4. д-р инж. Станимир Јовановски, редовен про-

фесор на Електро-машинскиот факултет во Скопје, 
5. Коста Крпач, филмски работник од Скопје, 
6. д-р инж. Јосиф Мицковски, директор на 

Институтот за тутун — Прилеп, 
7. академикот Димитар Митрев, ректор на Уни-

верзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје, 
8. д-р Борислав Каранфилски, редовен профе-

сор на Медицинскиот факултет во Скопје, 
9. д-р Томе Ангеловски, редовен професор на 

Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, 
10. д-р Владо Ивановски, стручен соработник во 

Институтот за национална историја, 
11. инж. Петар Муличковски, вонреден профе-

сор на Архитектонско-градежниот факултет, 
12. Џевдет Мустафа, директор на Театарот на 

народностите во Скопје, 
13. Муртеза Пеза, уредник на Радио-телевизија 

— Скопје, 
14. Методија Петровски, претседател на Собра-

нието на општината Куманово, 
15. проф. д-р Јован Стојановски, декан на Еко-

номскиот факултет во Скопје, 
16. д-р Душко Теодосиевски, вонреден професор 

на Медицинскиот факултет во Скопје, 
17. Методија Фотев, писател од Скопје, 
18. д-р Јонче Чинго, научен советник во При-

родно-научниот музеј на Македонија, 
19. д-р Горѓи Чупона, редовен професор на При-

родно-математичкиот факултет во Скопје, 
20. инж. агр. Драган Шојлев, на работа во Со-

бранието на општина на град Скопје. 

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 06-1151 

15 мај 1975 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

182. 
Врз основа на член 5, став 2 од Законот за 

наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин" („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 32/68), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЏИ 
ВАСИЛЕВ - ЈАСМИН" 

I 
Се разрешуваат од Одборот за доделување на 

наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин", по-
ради истечување на мандатот: 

а) претседателот Петар Карајанов 
б) членовите: 
— Радуле Костовски, 
— Ружа Бак, 
— Ацо Алексиев, 
— Сејфедин Сулејмани, 
— Јаков Лазаревски, 
— Васко Анастасов, 
— Панче Михајлов, 
— Илјами Емин, 
— Живко Стефановски, 
— Голуб Чукалевски. 

I . . " ' 
П 

Во Одборот за доделување на наградата „Мито 
Хаџи Василев — Јасмин" се избираат: 

а) за претседател: Фахри Каја , член на Изврш-
ниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ, 

б) за членови: 
1. Петар Бошковски, лом. секретар во Репуб-

личкиот секретаријат за информации, 
2. Џевад Гега, главен и одговорен уредник на 

„Флака е Влазримит", 
3. Милица Источка — Кнежевиќ, член на Се-

кретаријатот на Р К ССРНМ, 
4. Живко Коевски, уредник на ТВ Скопје, 
5. Тихо Најдовски, директор на Народниот му-

зеј — Титов Велес, 
6. Раде Огњановски, уредник на весникот „Но-

ва Македонија", 
7. Васко Поповски, претседател на Синдикатот 

на работниците од општествените дејности, 
8. д-р Славчо Бахчеванџиев, редовен професор 

на Природно-математичкиот факултет во Скопје, 
9. м-р Драган Ташковски, директор на Инсти-

тутот за социолошки и политичко-правни истра-
зкувања и 

10. д-р Миле Тодоровски, на работа во Институ-
тот за национална историја. 
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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 06-1153 
15 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
здружениот труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, с. р. 

183. 
Врз основа на член 5, став 2 од Законот за на-

градата „Климент Охридски" („Службен весник на 
СРМ" бр. 39/68), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 14 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ" 

I 
Се разрешуваат од Одборот за доделување на 

наградата „Климент Охридски" поради истечување 
на мандатот: 

а) претседателот Димче Мире, 
б) членовите: 
— Старова Урин, 
— Стево Зорба, 
— Методија Стефановски, 
— Ристо Ристевски, 
— д-р Воислав Кушевски, 
— Димитар Стефановски, 
— Нада Гугушевска, 
— Алеко Протуѓеров, 
— Разме Банковски, 
— Љубица Левкова, 
— Рашко Муратовски, 
— Мирко Крстевски, 
— Васил Куновски, 
— Тодор Скаловски, 
— Благоја Ивановски, 
— акад. Љубен Лапе, 
— Ка ја Ајша, 
— Рецеп Рецепи, 
— Трајче Поповски, 
— Ристо Марковски. 

П 
Во Одборот за доделување на наградата „Кли-

мент Охридски" се избираат: 
а) за претседател: академикот Михаил Петру-

шевски, редовен професор на Филозофско-исто-
рискиот факултет во Скопје, 

б) за ,членови: 
1. Томе Момировски, претседател на Културно-

просветната заедница на Македонија, 
2. Марија Ајдинска, директор на Комбинира-

ната детска установа Автокаманда — Скопје, 
3. Левко Арсов, директор на Заводот за школ-

ство на општина Куманово, 
4. Кузман Георгиевски, директор на Музејот на 

град Скопје, 
5. Васил Димовски, општествено-политички ра-

ботник од Битола, 
6. Идриз Идризи, општествено-политички работ-

ник од Тетово, 

7. Исмаил Исмаил, уредник на турската емисија 
на Радио-Телевизија — Скопје, 

8. д-р Лазо Каровски, писател од Скопје, 
9. Јордан Леов, писател од Скопје, 

10. Ристо Лазаров, член на Секретаријатот на 
Претседателството на Републичката конференција 
на социјалистичката младина на Македонија, 

11. м-р Александар Лековски, диригент од 
Скопје, 

12. Љутви Марку, директор на Домот на култу-
рата во Дебар, 

13. Борислав Мицков, професор на Педагошката 
академија во Штип, 

14. Вера Николова, учителка во Основното учи-
лиште „Владимир Илич Ленин" — Скопје, 

15. Илинка Петрушевска, уредник на секторот 
за филм при Домот на младите „25 Мај" — Скопје, 

16. Димче Протуѓер, академски сликар од Скопје, 
17. Павлина Ристоманова, библиотекар во На-

родната и универзитетска библиотека — Скопје, 
18. д-р Тома Саздов, доцент на Филолошкиот 

факултет во Скопје, 
19. Методија Соколовски, редовен професор на 

Филозофско-историскиот факултет во Скопје, и 
20. Вера Христова, директор на Градежниот учи-

лишен центар „Здравко Цветковски" — Скопје. 

Ш 
Оваа одлука влегува во силз со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1152 
15 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
здружениот труд, на Собранието на СРМ, 

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

на Општествено-политичкиот собор, 
Гога Николовски, с. р. 

184. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општиниве и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 го-
дина, по претресот на Извештајот за извршување 
на инвестициите во СР Македонија за периодот од 
1971 до 1975 година, врз основа на член 275 од Де-
ловникот на Собранието на СРМ, ги донесе след-
ните 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА 

АКТИВНОСТ 

Во изминатиот период во инвестиционата по-
литика се постигнати значајни резултати и се вло-
жени големи средства во сите стопански и несто-
пански области. Меѓутоа, обемот и динамиката на 
инвестиционите вложувања во СР Македонија во 
последните години, особено во индустријата и енер-
гетиката, осетно заостанува зад југословенските 
движења, и не се остваруваат според планските 
предвидувања и реалните потреби, што доведува 
до забавување на процесот на позабрзан развој на 
нашата Република. 

Врз остварувањата на инвестиционата полити-
ка во нашата Република мошне неповолно влијае-
ја отежнатите услови на работењето, предизвика-
ни со инфлацијата, не ликвидноста како и суро-
винската и енергетската криза. 
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Покрај објективните тешкотии и пречки, при-
сутни се одредени проблеми и недостатоци од суб-
јективен карактер, кои неповолно влијаат врз по-
интензивната инвестициона активност. 

Во остварувањето на инвестиционата политика 
соборите констатираа: 

— недоволен вкупен обем на инвестициите, што 
произлегува од релативно ниската акумулативна 
способност на стопанството и малото учество на 
средства од основните организации на здружениот 
труд во вкупната маса на инвестициите, како и не-
доволно користење на кредити од странство и за-
еднички вложувања; 

— недоволна структура на инвестиционите вло-
жувања со осетно заостанување на енергетиката и 
гранките што се значајни за подобрување на про-
изводствената структура на стопанството и за зго-
лемување на извозот. Се уште е високо учеството 
на градежните објекти во техничката структура на 
инвестиционите вложувања како и осетното заоста-
нување на вложувањата во обртни средства; 

— недоволна ефикасност на инвестиционите 
вложувања во сите фази на инвестирањето и не-
соодветна организираност на носителите и на ин-
вестиционата активност, почнувајќи од проекти-
рањето, обезбедувањето на потребните средства, па 
се до навременото ефектуирање на инвестиционите 
објекти; 

— недоволно усогласување и оспособување ме-
ѓу основните организации и здружениот труд и дру-
гите органи и организации во утврдувањето на 
извршувањето на инвестициите, како и забавува-
ње во заземање ставови во врска со странските 
кредити, неблаговремено решавање на некои сис-
темски прашања (пречекорувањето на инвестиции-
те е предизвикано од инфлацијата) и ненавреме-
но донесување на одделни законски прописи и сл. 

Заради интензивирање на активностите во из-
вршувањето на инвестициите, а со цел за оствару-
вање на подинамичен стопански развој, побрзо 
надминување и решавање на проблемите во врска 
со вработувањето и решавање на проблемите на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
краишта во Републиката, потребно е: 

1. Работниците во основните организации на 
здружен труд, како носители на проширувањето 
на материјалната основа на здружениот труд, 
треба поактивно да се ангажираат во донесува-
њето и остварувањето на инвестиционите одлуки. 

Организациите на здружениот труд, кои имаат 
инвестиции во тек, како и организациите ка ј кои 
изградбата на објектите трае повеќе години, да 
вложат максимални напори за надминување на си-
те слабости што се појавиле во досегашната ра-
бота и посебно да се договорат со градежната опе-
ратива и испорачувачите на опрема за извршува-
ње на нивните обврски и за навремено завршу-
вања на обтектите. 

Основните организации на здружениот труд 
треба да му посветат особено внимание на праша-
њето во врска со обезбедувањето на што пого-
лемо сопствено учество во вкупната вредност на 
инвестициите, поради значителното заостанување 
зад планските предвидувања. Притоа, основните ор-
ганизации на здружениот труд и нивните асоцијации 
треба да имаат поорганизиран и поактивен однос 
во отстранувањето на субјективните слабости што 
се јавуваат како сопирачка за зголемување на соп-
ственото учество во ОЗТ како основен извор за 
инвестирање. 

Во оваа смисла, основните организации на здру-
жениот труд треба да вложат максимални напори 
за преовладување на квалитетните елементи на 
стопанисувањето, поголемо користење на капаци-
тетите, обезбедување на поголем коефициент на 
вртењето на средствата и постигнување на што 
поголеми заштеди во сите области на стопанската 
и друга активност. 

Основните организации на здружениот труд и 
нивните асоцијации во наредниот период ќе треба 

да му обрнат посебно внимание и на прашањето 
за зголемување на инвестиционите вложувања 
преку поврзување и здружување на средствата со 
ОЗТ од поразвиените републики. 

Посебно е значајно интензивирањето на вло-
жувањата на средства од странски лица во до-
машни организации на здружениот труд — заед-
нички вложувања. 

Истовремено, основните организации на здру-
жениот труд треба да ги преземат потребните мер-
ки за навремено намирување на обврските по ста-
саните ануитети за одобрените инвестициони кре-
дити. 

Основните организации на здружениот труд и 
нивните асоцијации по гранки, групации и дејно-
сти, односно интересните заедници треба да презе-
мат конкретни мерки за што побрзо престројува-
ње и спогодување во повисоки облици на здру-
жување на трудот и средствата и врз таа основа 
во политиката на развојот да се воведуваат нови 
односи и во инвестиционата активност. Сето тоа 
ќе придонесе за реалноста на донесените инвести-
циони одлуки, за подобрување на нивната струк-
тура и за определување на приоритетните инвес-
тициони зафати. 

Во основните организации на здружен труд, 
како основни носители на самоуправното плани-
рање, и во повисоките облици на здружување на 
трудот и средствата и интересните заедници, треба 
да се засилат планско развојните служби во соо-
бразност со нагласената улога на самоуправното 
планирање во здружениот труд, како и за ефи-
касно следење на тековното и развојно работење. 

Притоа неопходно е да се оствари висок степен 
на поврзаност и трајна соработка со образовно-
научните институции од соодветната област и за-
еднички да се понесат правата и одговорностите за 
успешно унапредување на тековното и развој -
ното работење. 

2. Основните организации од областа на елек-
тростопанството во досегашниот плански период 
недоволно беа ангажирани во извршувањето на ин-
вестиционите зафати. Затоа, во текот на оваа го-
дина, како и во наредните години, тие ќе треба 
да преземат енергични мерки за интензивирање 
на инвестиционата активност и за навремено за-
вршување на започнатите објекти. 

Врз основа на долгорочната програма за раз-
РОЈ на енергетиката, најитно треба да се извршат 
подготовки за донесување на одлуки за изградба 
на нови електроенергетски капацитети. 

Организациите на здружениот труд од областа 
на електростопанството ќе треба да вложат мак-
симум напори за ангажирање на поголем обем на 
сопствени финансиски средства. Меѓутоа, за оства-
рување на долгорочната програма за развој на 
енергетиката и натаму ќе треба да се КОРИСТИ по-
голем обем на странски средства, како и да се из-
најдат стабилни извори, на Финансирањето. 

Формирањето на самоуправна интересна заед-
ница за енергетика во СР Македонија ќе придо-
несе за подобро задоволување на потребите на сто-
панството од електрична енергија, порационално 
користење на средствата и целокупниот развој на 
оваа гранка. Посебно е значајно тоа што во неа 
ќе можат спогодбено да се утврдат услови и кри-
териуми за обезбедување и користење на електрич-
ната енергија за потребите на новите и за проши-
рување на постојните индустриски и други ка-
пацитети. 

3. Основните организации на здружениот труд 
од областа на земјоделството уште повеќе да се 
ангажираат за целосно извршување и ефектуира^ 
ње на инвестициите, особено во хидромелиоратив-
ните системи и подигањето на насадите. 

Основните организации на здружениот труд ќе 
треба да вложат натамошни напори за создавање 
на се пошироки можности и услови за поврзува-
ње и развивање на разни форми на соработка со 
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индивидуалните земјоделци. Стопанската банка ќе 
треба, преку обезбедување на кредити, стимулатив-
но да дејствува врз развојот на индивидуалното 
земјоделско производство. 

Во областа на шумарството основните организа-
ции на здружениот труд треба да настојуваат за 
целосно реализирање на одобрените кредити од 
Стопанската банка за остварување на планските 
предвидувања за периодот од 1971—1975 година. 

4. Основните организации на здружениот труд 
во областа на градежната оператива, производи-
телите на опрема и градежни материјали, монта-
жерските организации и организациите на проме-
тот треба поорганизирано да настапуваат за на-
времено извршување на преземените договорни 
обврски со цел да се забрза инвестиционата ак-
тивност во оваа година. 

Неодложна е потребата во Републиката да се 
создадат крупни организации врз база на „инже-
неринг", со што ќе се овозможи и поорганизи-
рано ангажирање на стручниот и на научниот ка -
дар во претходните студиски проучувања, идејни 
проекти и варијантни решенија во идната инвес-
тициона активност во Републиката. 

Заради отстранување на досегашните слабости 
во градењето на објектите, неопходно е да се обез-
беди и зајакне стручната и квалитетната изработка 
и ревизија на проектите. 

5. Изградувањето и проширувањето на патната 
мрежа, модернизацијата и електрификацијата на 
железничкиот сообраќај и поштенско-телефонско-
телеграфскиот сообраќај, како елементи на ин-
фраструктурата, бараат од основните организации 
на здружениот труд во овие дејности да вложат 
натамошни напори за порационално користење на 
сопствените средства и другите средства, како и да 
преземат мерки за забрзување на инвестиционата 
активност. 

6. Организациите на здружениот труд во об-
ласта на прометот и угостителството, своите инве-
стициони зафати во 1975 година и во наредниот 
период треба да ги насочат кон изградба на со-
времен магацински и продажен простор, со тоа 
што посебно внимание да се посвети и на изград-
ба на продавници и продажен простор на село, 
како и на објекти за масовен туризам. 

7. Банките ќе треба постојано да го следат из-
вршувањето на инвестициите и да преземаат мерки 
за поефикасно користење на средствата. Затоа 
банките со инвеститорите ќе треба заеднички да 
се ангажираат во отстранувањето на проблемите и 
тешкотиите што се појавуваат во текот на одобру-
вањето и користењето на кредитите. Притоа, при 
одобрувањето на кредитите решавачки збор да 
има здружениот труд, изразено во самоуправните 
спогодби за реализација на развојните програми по 
гранки, групации и дејности, при што да се по-
читува општествената рационалност. 

Банките и другите надлежни органи и органи-
зации треба максимално да се ангажираат и па 
што поголемо искористување на можностите за до-
бивање на кредити од странски банки, меѓународ-
ни финансиски институции и други надворешни 
организации. 

Банките во преговорите со странски партнери 
за обезбедување на дополнителни средства и за 
набавка на опрема ќе треба заеднички да наста-
пуваат со основните организации на здружениот 
труд, односно со нивните повисоки облици на здру-
жување на трудот и средствата. Тоа ќе придонесе 
користењето на кредитите и набавка на опрема да 
се врши под услови кои најмногу им одговараат на 
инвеститорите. 

Активноста на банките и организациите на 
здружен труд да биде насочена и кон изнаоѓање на 
форми и начини за поголемо привлекување на 
слободни парични средства од населението за дол-
горочно кредитирање на стопанството. 

Банките треба да бидат поефикасни во реша-
вањето на кредитните барања, особено на оние 
што се однесуваат на обезбедување на трајни ин-
вестиции. 

8. Стопанската комора на Македонија ќе треба 
да преземе мерки за навремено донесување на 
општествените договори и самоуправните спогодби 
за инвестиции во стопанството. Притоа, да се на-
стојува за примена на се поголема селективна 
политика и почитување на општествената рацио-
налност при утврдувањето висината на средства-
та по одделни стопански гранки и групации, а во 
согласност со годишната, среднорочната и долго-
рочната развојна политика на Републиката. 

Исто така, тоа ќе треба да го организира усо-
гласувањето на интересите на организациите на 
здружениот труд ка ј кои постојат предлози за из-
градба на истородни капацитети. 

Стопанската комора на Македонија ќе треба 
постојано да го следи остварувањето на донесените 
општествени договори и самоуправни спогодби. 

9. Во нестопанските дејности носители на ин-
вестиционата политика се основните организации 
на здружениот труд и самоуправните интересни за-
едници. Меѓутоа, и во наредниот период опште-
ствено-политичките заедници, треба да обезбеду-
ваат средства за развој на општествените дејности. 

Изградбата на објекти треба да се темели врз 
заеднички програми за развој со почитување на 
современи стандарди и да се сообрази со матери-
јалните можности на сите учесници во обезбедува-
њето на инвестиционите средства. 

За реализација на предвидените инвестициони 
зафати, а особено за завршување на започнатите 
објекти во 1975 година, потребно е целосно анга-. 
жирање и синхронизирана активност на опште-
ствено-политичките заедници, самоуправните инте-
ресни заедници и организациите на здружениот 
труд. 

10. Општините во рамките на своите права и 
должности ќе треба да преземаат мерки кои ќе 
придонесат за побрзо интензивирање на инвести-
циите (локации, расчистување на имотно-правните 
односи, издавање на градежни дозволи и разни 
согласности и уверенија). 

Неразвиените општини да создадат услови за 
обезбедување на одредени погодности со давање на 
соодветни локации, ослободување од одредени так-
си и надоместоци, ослободување од други општин-
ски давачки и слично, со цел за забрзување на 
инвестиционата активност на нивните подрачја. 

11. Повисоките облици на здружениот труд, 
самоуправните интересни заедници, односно Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ следејќи го 
извршувањето на инвестиционата политика ќе тре-
ба повремено да го известуваат Собранието на СРМ 
за состојбата и проблемите во текот на градбата 
на позначајните инвестициони објекти. 

12. Со оглед на широко отворениот фронт на 
инвестициите во овој и во наредниот период, како 
и ангажирањето на значајни средства од домаш-
ни и странски извори, ќе треба радикално да се 
заостри одговорноста на сите учесници во проши-
рената репродукција за доследно почитување на 
утврдената инвестициона политика и извршување 
на преземените обврски. 

13,. Повисоките облици на здружен труд, само-
управните интересни заедници, односно Извршни-
от совет на Собранието на СР Македонија, заради 
забрзување на инвестиционата активност, да ги 
проучат прашањата и да предложат мерки за ре-
шавање во врска со: 

— пречекорувањето на инвестициите што се 
последица на инфлацијата; 

— акумулативната способност на организациите 
на здружениот труд и можностите за натамошно 
растоварување од некои законски обврски; 

— обезбедувањето на посебни извори на сред-
ства или добивање на кредити потребни за подгот-
вителните работи (претходни студии, инвестицио-



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 26 мај 1975 

ни програми, идејни проекти, геолошки и геоме-
ханички истражувања и сл.), за објектите што ќе 
се градат во овој среднорочен плански период; 

— преиспитувањето на условите за увоз на 
опрема, за кредитирање на хидромелиоративните 
системи, шумарството, изградба на патишта од IV 
ред, угостителството и индивидуалното земјоделство 
(пониски каматни стапки, подолг рок на враќање 
и сл.); 

— потребата од воведување на задолжителна 
единствена евиденција на искористените средства 
од сите извори на финансирање. 

Извршниот совет до крајот на годинава да го 
извести Собранието на СРМ за преземените мерки 
во врска со наведените прашања, 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1166 
ј5 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
здружениот труд, на Собранието 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. 

185. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 
година, го разгледа материјалот на Републичкиот 
завод за општествено планирање „Глобални согле-
дувања на развојните можности на Социјалистичс?:а 
Република Македонија во периодот од 1976 до 1980 
година", со Анализата за остварениот развој на СР 
Македонија во периодот од 1971 до 1975 година, на 
врз основа на мислењата и предлозите изнесени 
во претресот на седниците на одборите и соборите 
донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
I 

1. Собранието на СР Македонија констатира 
дека во материјалите за глобалните согледувања 
на развојните можности на СР Македонија во пе-
риодот од 1976 до 1980 година се изразени основ-
ните интенции на Уставот и на документите до-
несени на X конгрес на СКЈ и на VI конгрес на 
СКМ — здружениот труд да биде основен носител 
на планирањето и на општествената репродук-
ција. 

Исто така се констатира дека материјалите со-
држат опстојни оцени за основните карактерис-
тики на остварениот развој, дека во нив е даден 
аналитички пристап, заснован врз научни созна-
нија, за определбите за можниот глобален развој 
во периодот од 1976 до 1980 година и дека тие 
претставуваат основа која овозможува, пред изгот-
вувањето на Нацрт на општествениот план и не-
говото усогласување со Нацртот на општествениот 
план за развој на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија за наредниот среднорочен 
период, да се оствари широка дискусија и консул-
тација во организациите на здружениот труд, нив-
ните асоцијации и повисоките облици на здружен 
труд, самоуправните интересни заедници, Стопан-
ската комора на Македонија и во општествено-по-
литичките организации, општествените и другите 
самоуправни организации и заедници во Републи-
ката. 

2. Тргнувајќи од фактот дека здружениот труд 
е носител на политиката на развојот, Собранието и 
на овој случај оценува дека е неопходно решително 
да се продолжи со општествено-политичката и за-
конодавната акција — здружениот труд во мате-
ријалната сфера и во општествените дејности што 
подобро самоуправно да се организира и да се 
оспособи за стопанисување врз новите уставни ос-
нови и за изработка на своите развојни програми. 
Паралелно со работата на подготовката и донесува-
њето на документот за среднорочниот развој на СР 
Македонија и на соодветните системски решенија, 
потребно е здружениот труд непосредно да се ан-
гажира во утврдувањето на развојната политика. 
Општествените договори и самоуправните спогод-
би на организациите на здружениот труд по гран-
ки, групации и дејности и на другите самоуправни 
организации и заедници треба да претставуваат 
појдовна основа за усогласувањето на плановите 
за работа и програмите за развојот на сите учес-
ници во општествената репродукција, па со тоа и 
за утврдување на политиката на среднорочниот 
развој на Социјалистичка Република Македонија. 

3. Истовремено Собранието констатира дека во 
основните материјали за глобалните согледувања 
на развојните можности е даден целосен приказ на 
остварениот економски и социјален развој на СР 
Македонија за периодот од 1971 до 1975 година, 
што како достигнато ниво на развојот претставу-
ва солидна појдовна основа за идниот економски и 
социјален развој на Републиката. 

П 
1. Собранието ја поддржува определбата раз-

војот да биде остварен со подинамичен стопански 
растеж од досега остварениот и од растежот што 
се очекува во целата земја и дека изборот на гло-
балните насоки обезбедува континуиран, постаби-
лен и релативно покомплексен развој, кој во сво-
јата основа содржи: забрзано решавање на про-
блемот на енергетиката, зголемување на производ-
ството на суровини и храна, техничко-технолошката 
модернизација и оптимализација на стопанството, 
подигање степенот на финализација на произво-
дите како и проширување на можностите на сто-
панството за интензивно вработување на работо-
способното население. 

Предложената производствена ориентација не-
одложно ќе доведе до повисока меѓусебна поврза-
ност на стопанството во Републиката и во земјата 
во целина, што ќе придонесе уште повеќе да се 
афирмираат единството на развојната политика 
и единството на југословенскиот пазар. 

Ценејќи ја положбата и потребите на идниот 
економски и социјален развој и реалните мате-
ријални можности, Собранието ја поддржува пред-
видената динамика на стопанскиот растеж, според 
која општествениот производ на вкупното стопан-
ство во периодот од 1976 до 1980 година ќе се зго-
лемува со просечна стапка на пораст од 8,5 до 9%, 
зашто само со таква динамика на развојот можат 
да се создадат основи за порадикално решавање 
на виталните проблеми на развојот, особено за на-
малување на разликите во однос на развиените по-
драчја во земјата. 

2. Од посебно значење е ориентацијата, според 
која остварувањето на релативно динамичниот оп-
штествено-економски развој во периодот од 1976 до 
1980 година претпоставува и интензивирање на 
инвестиционите вложувања што бараат такви ре-
шенија во инвестиционата структура на вложува-
њата кои, покрај решавањето на структурните пра-
шања, едновремено и натаму ќе обезбедат прио-
ритет во решавањето на проблемот на недостигот 
од електрична енергија, проширување на производ-
ството на суровини, обезбедување на поразвиена 
индустриска структура со ориентација кон пого-
лема финализација на производите, кои треба да ги 
обезбедат и потребните ефекти врз тековниот раз-
вој и економичност во работењето. 
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Притоа, од посебно значење е континуитетот 
во инвестирањето во наредниот петгодишен пери-
од, обезбеден со одобрување на повеќе програми од 
приоритетните гранки. 

3. Собранието целосно ја поддржа ориентаци-
јата за порамномерен и позабрзан регионален раз-
вој на Републиката, што треба да се остварува, 
пред се, со намалување на разликите во стопан-
ската развиеност и општествените дејности во од-
делни краишта на Републиката. 

4. Се поддржува предложената концепција за 
постојан пораст на животниот стандард, што прет-
поставува во распределбата на општествениот про-
извод, врз основа на општествените договори и са-
моуправните спогодби, да се воспостават оптимал-
ни односи меѓу акумулацијата и личната, заеднич-
ка и општата потрошувачка. Притоа, според оце-
ната на Собранието, во рамките на општиот по-
раст на средствата за животниот стандард, треба 
да се остварува и политиката за подинамичен по-
раст на општествениот стандард. 

5. Во рамките на идниот развој и на подига-
њето на нивото на развиеноста, неопходно е исто-
времено да се создаваат услови и за функционал-
но побрз развиток на образованието, науката, кул-
турата, физичката и техничката култура, здравство-
то и социјалната заштита. Во таа смисла, Собра-
нието оцени дека предложените глобални согледу-
вања во основа ги изразуваат потребите, целите и 
можностите на идниот развој на овие дејности. 

Ш 
Се задолжува Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија, да го изготви Нацртот на оп-
штествениот план за развој на СР Македонија 
за периодот од 1976 до 1980 година и на Собра-
нието на СР Македонија да му го достави до 10 
јуни 1975 година. 

При изготвувањето, на Нацртот на општествени-
от план да се имаат предвид развојните програми 
и проекции на здружениот труд по гранки, гру-
пации и дејности, ставовите и мислењата искажани 
во претресот на седниците на соборите и нивните 
работни тела и на собранијата на самоуправните 
интересни заедници, како и мислењата и предло-
зите на Републичката конференција на ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-585 
15 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
здружениот труд, на Собранието 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. 

186. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеа 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од За-
конот за помилување и член 85 од Кривичниот 
законик, Претседателството на СРМ на седницата 
одржана на 12. V. 1975 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна да му се прости на: 
1. Петар Вангел Гулевски, од Битола 

Бр. 19 - Стр. 345 

II 
Неиздржаниот дел од казната да му се прос-

ти на: 
1. Јован Мартин Дамјановски, од с. Маврово 

III 
Изречената казна да им се намали за 6 месе-

ци на: 
1. Славе Илија Баснарков, од с. Возарци 
2. Али Рушад Ајредниов, од Битола 
3. Љубе Благоја Лејковски, од Скопје 
4. Илија Перо Димески, од Скопје 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 06-194 
12. V. 1975 година 

Скопје 
Претседател 

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

187. 
Врз основа на член 2 од Законот за општест-

вена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 25/72 и 35/72) и член 5 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИ-
ТЕ И ЗА МЕРКИТЕ НА НЕПОСРЕДНА ОП-
ШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Со оваа одлука се определува начинот на 
формирањето на цените и мерките на непосредна 
општествена контрола на цените на производите 
и услугите од интерес за Републиката. 

2. Со општествени договори се формираат це-
ните на производите и услугите, и тоа: 

— производите на графичката индустрија 
(дневни и информативни весници, школски учеб-
ници и лектира и тетратки); 

— производите од експлоатацијата на шумите; 
— услугите во железничкиот патнички сооб-

раќа ј ; 
— услугите во друмскиот патнички сообраќај и 

услугите на автобуските станици; 
— здравствените услуги; 
— користењето на радио-дифузните емисии; 
— услугите на осигурувањето на имоти и лица 

(задолжителното осигурување); 
— банкарските услуги; 
— типските станови за пазар. 
3. Мерката на непосредна општествена контро-

ла на цените — задржување на цените (на маржите 
и рабатите) на затечено ниво (затечени цени), се 
пропишува за цените на: 

— производите на индустријата за градежен 
материјал (глинените производи — блокови за ис-
полнување на ѕидови и ќерамиди); 

— добиточната храна од индустриско потекло; 
— маржите и рабатите во прометот на стоки па 

големо и на мало. 
4. Мерката на непосредна општествена контро-

ла на цените — давање согласност на тарифите, се 
пропишува за: 

— електричната енергија; 
— услугите во внатрешниот поштенски, теле-

фонски и телеграфски сообраќај; и 
— услугите на Службата на општественото кни-

говодство на СРМ. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА СРМ 
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5. Мерката на непосредна општествена контро-
ла на цените — определување на минимални от-
купни цени се пропишува за млекото. 

6. За цените на производите и услугите од ин-
терес за Републиката што не се опфатени во точ-
ките 2, 3, 4 и 5 на оваа одлука се пропишува мер-
ката на непосредна општествена контрола на цени-
те — известување за цените заради евидентирање 
(евиденција на цените), до колку со посебен про-
пис не е поинаку определено. 

За цените на производите и услугите од прет-
ходниот став, организациите на здружениот труд 
се должни да достават ценовници до Републичкиот 
завод за цени, заради евиденција на цените. 

Ценовниците од ставот 2 на овој член можат 
да се применуваат во рок од 60 дена од денот на 
доставувањето до Републичкиот завод за цени, до 
колку во тој рок не се донесе решение за запира-
ње на примената на ценовникот. По барање од 
организацијата на здружениот труд, Републичкиот 
завод за цени може да го скрати тој рок. 

7. За цените на производите и услугите од точ-
ката 2 и 3 на оваа одлука за кои нема да се склу-
чи општествен договор или спогодба за промена на 
затечените цени односно ако цените формирани со 
општествените договори, спогодбите за промена на 
затечените цени или цените формираш! според 
точка 6 на оваа одлука не се во согласност со по-
литиката на цените и со мерките на економската 
политика, со посебна одлука ќе се пропише мерка 
на непосредна општествена контрола на цените и 
ќе се определи нивото до кое можат да се форми-
раат цените за тие производи и услуги. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за опреде-
лување на мерки на непосредна општествена кон-
трола на цените на производите и услугите од ин-
терес за Републиката („Службен весник на СРМ" 
бр. 29/74). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-872/1 
22. IV. 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет 
Благој Попов, с. р. 

188. 
Врз основа на член 15 од Законот за репуб-

личкиот буџет за 1975 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 49/74), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И 

ОВЧО МЛЕКО ВО 1975 ГОДИНА 

1. За кравјо и овчо млеко произведено во ор-
ганизациите на здружениот труд или во коопера-
ција со индивидуалните земјоделски производители 
се исплатува премија во висина од 0,30 динари по 
1 литар и тоа: 

а) Премијата за кравјо и овчо млеко во сопст-
вено производство им се исплатува на организации-
те на здружениот труд во цел износ од 0,30 динари 
по еден литар. 

б) Премијата за кравјо и овчо млеко произве-
дено во кооперација со индивидуалните производи-
тели се исплатува: 

— во готово на индивидуалните земјоделски 
производители што произведуваат кравјо и овчо 
млеко во кооперација, по 0,20 динари по 1 литар; 

— за заеднички функции (за покривање тро-
шоци за врдење контрола на производните спо-
собности, матичното книговодство и селекција и 

за организирање на собирни пунктови за млеко), 
ОДО динари по литар. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе 
се исплатува за кравјо млеко што содржи на јмал-
ку 3,2% млечна маст, а за овчо млеко што содржи 
4'% млечна маст ако корисниците на премијата го 
продаваат и испорачуваат од 1. I. до 31. XII. 1975 
година, на организациите на здружениот труд и на 
други организации. Премијата ќе се исплатува и 
за кравјо и овчо млеко кое корисниците на пре-
мијата во тој период ќе го преработуваат сами или 
во кооперација или ќе го продадат на непосредни-
те потрошувачи. 

За кравјо млеко кое содржи повеќе од 3,2% 
млечна маст, како и за овчо млеко кое содржи 
повеќе од 4% млечна маст премијата се пресме-
тува на количини со 3,2% млечна маст за кравјо 
односно со 4% млечна маст за овчо млеко. За 
кравјо млеко со повеќе од 4,2% млечна маст и за 
овчо млеко со повеќе од 7% млечна маст пресмет-
ката се врши до најмногу 4,2% односно 7п/о млечна 
маст. 

За кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% 
млечна маст и за овчо млеко кое содржи помалку 
од 4% млечна маст не може да се остварува пре-
мија. 

3. Премијата од точката 1 на оваа одлука се 
исплатува само на оние корисници кои за про-
изводството на тоа млеко водат контрола на про-
изводните способности и матичното книговодство 
и вршат селекција к а ј кравите и овците. 

Премијата од точката 1 под б) на оваа одлу-
ка се исплатува на оние корисници кои за млеко 
произведено во кооперација со индивидуалните 
производители покрај условите од претходниот став 
заклучиле и договор за производство и испорака 
на тоа млеко. 

4. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува за кравјо и овчо млеко, ако по својот 
квалитет одговара на условите по Одлуката за ми-
нимална откупна цена на млекото. 

5. Премијата од точката 1 на оваа одлука се 
исплатува по поднесување на барање до Служба-
та на општественото книговодство за исплатување 
на премијата. 

6. Премијата од оваа одлука се исплатува од 
средствата на Републичкиот буџет за 1975 година. 

7. Се овластува републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство, во согласност со републич-
киот секретар за финансии да донесе поблиски 
прописи за начинот и постапката за остварување 
премијата од оваа одлука, да утврди документација 
која корисниците на премијата треба да ја прило-
жат кон барањето за премија, како и да пропише 
поблиски услови за користењето на премијата што 
се дава за заеднички функции (контрола на про-
изводните способности, матично книговодство и се-
лекција и изградба на собирни центри за млеко). 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за определу-
вање премија за овчо и кравјо млеко во 1974 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 18/74). 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 12-884/1 
22. IV. 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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189. 

Врз основа на член 3 и 5 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен весник 
на СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието 
на СРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА 

КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО 

1. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со промет или со преработка на кравјо 
и овчо млеко (во натамошниот текст: млекото) ќе 
купуваат свежо млеко од организациите на здру-
жениот труд што сами го произвеле, договориле 
или организирале производството во кооперација 
со индивидуални производители, по цена која не 
може да биде пониска од 0,78 динари за една мас-
лена единица, франко собирно место на продава-
чот, лактофриз или подвижна цистерна. 

Организацијата на здружениот труд која до-
говара и организира производство на млеко во 
кооперација со индивидуални производители, ќе го 
презема млекото од индивидуалниот производител 
произведено во таа кооперација по цена од ставот 
1 на оваа точка-франко собирно место на органи-
зацијата на здружениот труд или франко-лакто-
фриз или франко-подвижна цистерна. 

2. Цената од точката 1. на оваа одлука се од-
несува на кравјото млеко ако во поглед на ква-
литетот ги исполнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034; 
2) степенот на механичката нечистота на фил-

тер кругчето да не ја минува третата класа (спо-
ред скалата 1-5 на Институтот за млекарство во 
Југославија); 

3) степенот на киселоста да не е поголем од 
7.0о, сметајќи според Соке лед — Хенкел; 

4) времето на обезбојувањето на метиленското 
синило да изнесува најмалку 2 часа, сметајќи по 
оригиналната метода на Орли — Јенсен, со таб-
летките со стандардно количество на метиленсхо 
синило; 

5) да има 3,60/о млечна маст определена според 
методата на Гербер. За млеко кое содржи повеќе 
од 3,6% млечна маст цената сразмерно се зголему-
ва и тоа најмногу до 4,2% млечна маст, а за млеко 
што содржи помалку од 3,6% млечна маст, сраз-
мерно се намалува цената до 3,20/о млечка маст. 

За кравјото млеко кое содржи помалку од 3,2% 
млечна маст не се однесува минималната откуп-
на цена; 

(?) да не е произведено од крави лекувани со 
арсеник, жива, или со други лекови што премину-
ваат во млекото за време на лекувањето и за вре-
ме до 5 дена по лекувањето; 

7) да не содржи антибиотици; 
8) да е оладено на температура од најмалку 

120Ц. 
3. Цената на кравјото млеко од точката 1 на 

онаа одлука се намалува: 
1) за 0,05 динари за 1 литар ако млекото не е 

оладено на температура од најмалку 120Ц; 
2) за ОДО динари за 1 литар-ако времето на 

обезбојување^ на метиленското синило изнесува 
од 1 час и 46 минути до 1 час и 59 минути; 

3) за 0,15 динари за 1 литар-ако времето па 
обезбојувањето на метиленсксто синило изнесува 
од 1 час и 31 минута до 1 час и 45 минути; 

4) за 0,17 динари за 1 литар-ако времето на 
обезбојувањето на метиленското синило изнесува 
од 1 час и 16 минути до 1 час и 30 минути. 

4. Цената од точката 1 на оваа одлука се од-
несува на овчото млеко ако тоа во поглед на ква-
литетот ги исполнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036; 

2) степенот на механичката нечистота на фил-
тер кругчето да не ја минува четвртата класа (спо-
ред скалата 1-5 на Институтот за млекарство во 
Југославија); 

3) степенот на киселоста да не е поголем од 
0,5о сметајќи според Соке лет — Хенкел; 

4) времето на обезбојувањето на метиленското 
синило да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи 
по оригиналната метода на Орли — Јенсен, со 
таблетки со стандардно количество на метиленско 
синило; 

5) да има најмалку 4% млечна маст, определена 
според методата на Гербер. 

За млеко кое содржи повеќе од 4"% масленост 
цената сразмерно се зголемува и тоа најповеќе до 
7,010/о млечна маст. 

За овчото млеко кое содржи помалку од 4% 
млечна маст не се однесува минималната откупна 
пена; 

6) да не е произведено од овци лекувани со 
арсеник, жива или со други лекови што преми-
нуваат во млекото за време на лекувањето и за 
време до 5 дена по лекувањето; 

7) да не содржи антибиотици; 
8) да е оладено на температура од најмалку 

120Ц. 
5. За овчо млеко што не е оладено на темпера-

тура од најмалку 120Ц цената од точката 1 на оваа 
одлука се намалува за 0,05 динари по 1 литар. 

6. Ако времето на обезбојувањето на метилен-
ското синило ка ј овчото млеко изнесува до 20 ми-
нути, цената од точката 1 на оваа одлука не се 
однесува на таквото млеко. 

7. Квалитетот на млекото се утврдува на со-
бирното место од точката 1 од оваа одлука. 

Начинот на утврдувањето на квалитетот на 
млекото странките го договараат спогодбено. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за мини-
малната откупна цена за кравјо и овчо млеко 
(„Службен весник на СРМ" бр. 24/74). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-653/1 Претседател 
22. IV. 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

190. 
Врз основа на точка V од Одлуката за утврду-

вање на личните доходи и трошоците на функцио-
нерите и работниците што ги именува односно 
назначува Извршниот совет или што се именуваат 
односно назначуваат во согласност со Извршниот 
совет („Службен весник на СРМ" бр. 9/73), во сог-
ласност со Општествениот договор за усогласување 
на распределбата на доходот и личните доходи во 
основните организации на здружениот труд и ра-
ботните заедници во општествените дејности 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 11/75), Комисијата 
за кадровски и административни прашања на Из-
вршниот совет, на седницата одржана на 8. 5. 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНК-
НИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕ-
НУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СО-
ВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗ-
НАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Висината на дневниците за службено пату-
вање во земјата на функционерите и работниците 
што ги именува односно назначува Извршниот со-
вет или што се именуваат односно назначуваат во 
согласност со Извршниот совет изнесува 250 ди-
нари. 
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2. Со влегување во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката на Административната 
комисија на Извршниот совет број 10-3269/1 од 17. 
12. 1973 година. 

3,. Оваа одлука влегува во сила со донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 10-1041/1 
12. V. 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Димитрова-, с. р. 

191. 
Брз основа на член 12 од Законот за општест-

вена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), а согласно со Резолуцијата за 
основите на заедничката политика на економскиот 
и социјалниот развој на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во 1975 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 49/74) и Договорот за спроведување 
на политиката на цените во 1975 година („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 7/75), Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија и собранијата на оп-
штините, се согласија за спроведување на полити-
ката на цените во СР Македонија за 1975 година 
и утврдија 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕ-

НИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и собранијата на општините, во рамките на 
своите права, овластувања и обврски, во соглас-
ност со системот и политиката на цените, за оства-
рување на задачите од Резолуцијата за основите 
на заедничката политика на економскиот и соци-
јалниот развој на СР Македонија за 1975 година 
(во натамошниот текст — Резолуција), со презе-
мање на одлучни мерки во областа на цените за 
производите и услугите од надлежност на Ре-
публиката и општините, ќе обезбедат услови за 
поуспорен натамошен пораст на цените и на тро-
шоците за живот во однос на 1974 година, а во 
согласност со Договорот за спроведување на по-
литиката на цените во 1975 година (во натамошниот 
текст — Меѓурепублички договор) и со овој до-
говор. 

Член 2 
За спроведување на политиката на цените во 

СР Македонија за 1975 година, Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија со овој договор 
ќе обезбеди услови за извршување на задачите од 
Резолуцијата и Меѓурепубличкиот договор. 

За цените на производите и услугите од над-
лежност на општините, собранијата на општините 
или овластен орган на собранијата на општините, 
со оперативна програма или друг соодветен акт за 
спроведување на политиката на цените, ќе обезбе-
дат остварување на целите и задачите од Резо-
луцијата и овој договор. 

Член 3 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија, собранијата на општините , и надлежните 
републички и општински органи, во рамките на 
својата надлежност, со доследно спроведување на 
утврдената политика на цени, ќе обезбедат теков-
ниот пораст на цените во 1975 година да биде по-
мал од остварениот во 1974 година, во согласност 
со рамките и динамиката утврдени со соодветниот 
акт на потписниците на овој договор. 

Член 4 
Извршниот совет на Собранието на СР Ма-

кедонија и собранијата на општините, како и над-
лежните републички и општински органи, ќе обез-
бедат цените на производите и услугите од над-
лежност на Републиката и општините да се фор-
мираат во согласност со утврдените рамки и со овој 
договор, така што во декември 1975 година во од-
нос на декември 1974 година, стапката на порас-
тот на цените во споредба со остварената стапка 
од истиот период ЕО претходната година, да биде 
помала и тоа: ка ј цените на производителите на 
индустриски производи за околу 14%, ка ј цените 
на мало за околу 30'% и ка ј трошоците за живот 
за околу 10%. 

Надлежните републички и општински органи 
ќе се ангажираат за доследно остварување на об-
врските од претходниот став. 

Член 5 
Поместувањето на цените на производите и ус-

лугите од надлежност на Републиката и општини-
те ќе се врши во согласност со утврдената динами-
ка и овој договор. 

Надлежните органи на управата на собранијата 
на општините се обврзуваат да обезбедат меѓусебни 
консултации и соработка во врска со спроведува-
њето на политиката на цените, како и да го извес-
туваат Републичкиот завод за цени во врска со 
донесувањето и преземањето на мерки за цените 
на производите и услугите од својата надлежност. 

Член 6 
Цените на производите и услугите од надлеж-

ност на Републиката и општините во 1975 година 
ќе се формираат врз основа на општествени дого-
вори, самоуправни спогодби, според условите на па-
зарот и врз основа на одлуки на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија и собранија-
та на општините, односно од надлежните органи, 
а во согласност со тековната економска политика, 
со политиката на развојот, со развојот на општес-
твено-економските односи и со системот и полити-
ката на цените. 

Член 7 
Општините ќе ги формираат цените на произ-

водите и услугите од својата надлежност на след-
ниот начин: 

— со општествени договори: производите од 
графичката индустрија (локалните весници), ста-
нарините, закупнините, комуналните услуги, град-
скиот сообраќај и приклучоците за електрична и 
топлинска енергија, телефони, водовод и кана-
лизација; 

— со одлуки за мерки на непосредна општест-
вена контрола на цените на собранијата на општи-
ните или надлежниот орган на собранијата на оп-
штините ќе се формираат цените на следните про-
изводи и услуги: 

а) максимални цени за: леб, свежо месо и све-
жо млеко; 

б) калкулативно формирање на цени за: браш-
но, масло за јадење и шеќер; 

в) давање согласност на тарифи за: воден на-
доместок ; 

г) евиденција на цени за: производите од гра-
дежен материјал, производите од графичката ин-
дустрија (освен локалните весници), занаетчиски-
те услуги, угостителските услуги за општествена 
исхрана, работничките одморалишта и ноќевањата 
во објекти од „Ц" и пониска категорија, аптекар-
ските услуги, ветеринарните услуги, културните ус-
луги, социјалните услуги, дрво на пенушка; 

— според условите на пазарот ќе се формираат 
цените за: угостителските услуги, освен услугите 
под г) од овој став. 

Доколку не се склучи општествен договор (став 
1 алинеја 1 од овој член), или самоуправна спогод-
ба (член 8 од овој договор), или склучените оп-



26 мај 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА СРМ Бр. 19 - Стр. 349 

штествени договори и самоуправни спогодби, однос-
но ако цените формирани според условите на па-
зарот, не се во согласност со постојниот систем и 
политика на цени, надлежниот орган на општината 
може да определи ниво до кое ќе се формираат це-
ните на тие производи и услуги, при што да се 
има предвид времето од претходното поместува-
ње на цените. 

За производите и услугите од надлежност на 
општините што не се опфатени во ставот 1 од овој 
член, општините можат самостојно да го опреде-
лат начинот на формирањето на цените според ус-
ловите на своето подрачје. 

Член 8 
Маржите и рабатите во прометот на големо и 

на мало ќе се формираат по правило со самоуп-
равни спогодби за соработка односно за здружува-
ње на трудот и средствата, или со промена на за-
течените маржи и рабати, во согласност со Одлу-
ката за начинот на формирањето на рабатите и 
маржите во прометот на стоки на големо и на ма-
ло, и со другите важечки прописи. 

Член 9 
За подоследно извршување на целите во об-

ласта на политиката на цените, утврдена со Резо-
луцијата и овој договор, Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија и собранијата на оп-
штините ќе соработуваат со Стопанската комора 
на Македонија. 

Член 10 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и собранијата на општините ќе преземаат 
мерки, општите услови на стопанисувањето и мер-
ките и економските инструменти што имаат битно 
влијание на цените, а особено политиката на да-
ноците и придонесите, таксите и политиката на 
формирањето и распределбата на доходот, да обез-
бедат во 1975 година помал тековен пораст на це-
ните и трошоците за живот во однос на 1974 го-
дина. 

Член 11 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија ќе предложи измени и дополнувања на За-
конот за општествена контрола на цените, заради 
негово усогласување со Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија и со сојузниот Закон за 
општествена контрола на цените. Во рамките на 
своите надлежности, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија и Републичкиот завод за 
цени ќе извршат измени и дополненија на своите 
прописи од областа на цените во согласност со За-
конот, а собранијата на општините и надлежните 
органи на собранијата на општините, во согласност 
со измените и дополненијата на Законот, ќе извр-
шат потребни измени на своите прописи од областа 
на цените, за да се овозможи поефикасно оства-
рување на правата на здружениот труд во форми-
рањето на цените. 

Член 12 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и надлежните органи на собранијата на оп-
штините, ќе ја следат реализацијата на овој дого-
вор и тоа како во поглед на утврдените рамки та-
ка и по однос на предвидената динамика. 

Ако во формирањето на цените на производите 
и услугите од надлежност на Републиката и оп-
штините, се отстапува од утврдените рамки и ди-
намиката со овој договор, надлежните органи на 
Републиката и општините се обврзуваат да про-
пишат мерки на непосредна општествена контрола 
на цените односно други соодветни мерки. 

Член 13 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и собранијата на општините, односно над-
лежните органи на собранијата на општините, во 

рамките на своите овластувања, ќе преземаат ак-
ции и мерки за да пристапат поголемите потро-
шувачи и индустриските центри кон договарање, 
авансирање на производството и задолжително 
преземање на основните земјоделски производи, за-
ради подмирување на побарувачката на овие про-
изводи и за одржување на стабилноста на цените. 

Член 14 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и собранијата на општините, односно над-
лежниве органи на собранијата на општините, ќе 
преземаат мерки за сузбивање на монополистичката 
положба на одделни организации на здружениот 
труд на пазарот и на монополистичките спогодби и 
нелојалниот натпревар, како и мерки за спречува-
ње нарушувањето на единството на југословенскиот 
пазар. 

Член 15 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија" и во 
службените гласила на општините, а ќе се приме-
нува од денот на потпишувањето. 

Бр. 12-140/6 
29. IV. 1975 година 

Скопје 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија, 
Васил Туџаров, с. р. 

За Собранието на општината Битола, 
Владимир Балтовски, с. р. 

За Собранието на општината Берово, 
Шумански Бранко, с. р. 

За Собранието на општината Маке-
донски Брод, 

Мацески Перо, с. р. 
За Собранието на општина Валандово, 

Шунтов Благој, с. р. 
За Собранието на општината Виница, 

Јанко Михајлов, с. р. 
За Собранието на општината Гев-

гелија, 
Ристо Терзиев, с. р. 

За Собранието на општината Гос-
тивар, 

Акимоски Сретен, с. р. 
За Собранието на општината Дебар, 

Алексоски Трпе, с. р. 
За Собранието на општината Дел-

чево, 
Трајан Гоцевски, с. р. 

За Собранието на општината Демир 
Хисар, 

Наумовски Милан, с. р. 
За Собранието на општината Кава-

дарци, 
Јанков Петар, с. р. 

За Собранието на општината Кичево, 
Љубомир Богески, с. р. 

За Собранието на општината Кочани, 
Јорданов Иван, с. р. 

За Собранието на општината Кратово, 
Тодор Коцевски, с. р. 

За Собранието на општината Крива 
Палацка, 

Славко Николовски, с. р. 
За Собранието на општината Кру-

шево, 
Николоски Борче, с. р. 

За Собранието на општината Кума-
ново, 

Миодраг Спасовски, с. р. 
За Собранието на општината Него-

тино, 
Петар Паунков, с. р. 
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За Собранието на општината Охрид, 
Крлески Никола, с. р. 

За Собранието на општината Прилеп, 
Мирчески Петар, с. р. 

За Собранието на општината Про-
биштип, 

Стојковски Стојче, с. р. 
За Собранието на општината Ра-

довиш, 
Кукутанов Миле, с. р. 

За Собранието на општината Ресен, 
Цветковски Кирил, с. р. 

За Собранието на општината Скопје, 
Југослав Тодоровски с. р. 

За Собранието на општината Свети 
Николе, 

Тасевски Трајан, с. р. 
За Собранието на општината Струга, 

Србиновски Кире, с. р. 
За Собранието на општината Стру-

мица, 
Димитар Стојков, с. р. 

За Собранието на општината Тетово, 
Љубомир Трајкоски, с. р. 

За Собранието на општината Титов 
Велес, 

Ристо Ристовски, с. р. 
За Собранието на општината Штип, 

Данев Михаил, с. р. 

По извршеното срамнување, установено е дека 
во текстот на Законот за Републичкиот буџет за 
1975 година, објавен во „Службен весник на СРМ ', 
број 49/74, се поткраднале грешки поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 
1975 ГОДИНА 

1. Во член 5, став 1, зборот „расходите" се за-
менува со зборовите: „материјалните расходи". 

2. Во општиот дел на Законот, член 13, во де-
лот „И. Општ распредел на приходите" од Билан-
сот, во последната ставка „Вкупно распоредени 
приходи (01 до 18)" наместо износот „3.105.173,500" 
треба да стои износот „3.105.473.500". 

3. Во посебниот дел на Законот, член 14, „Раз-
дел 21 — Главен штаб за народна одбрана", пози-
ција 229 01-2 „Материјални расходи за зонските 
штабови" наместо износот „200.000" треба да стои 
износот „300.000". 

Во „Раздел 50 — Нераспределени средства", по-
зиција 485 17-1 „Тековна буџетска резерва" намес-
то износот „6.000.000" треба да стои износот 
„6.400.000". 

Број 10-140 
13 мај 1975 година 

Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

219. 
Врз основа на член 16 став 5 и член 28 од 

Законот за самоуправните интересни заедници за 
социјална заштита, како и член 11 став 2 и 16 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита (Заедница), Собра-
нието на Заедницата на седницата одржана на- 13. 
05. 1975 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДРШКА 
НА ШТИТЕНИЦИ СМЕСТЕНИ ВО УСТАНОВИ ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО КОИ УЧЕСТВУВА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СКОПЈЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

Висината на трошоците за издршка на штите-
ници сместени во установи за социјална заштита, 
по еден штитеник месечно за 1975 година изнесу-
ва за: 

1. Специјален завод во Демир 
Капија 2.250,00 дин. 

2. Дом за доенчиња и мали 
деца во Битола 2.500,00 дин. 

3. Центар за деца и младинци 
„11 Октомври" — Скопје, 
оддел за деца од 0-3 години 2.700,00 дин. 

4. Завод за заштита и рехаби-
литација Бања Банско — 
Струмица 

И 

3.000,00 дин, 

Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Скопје во трошоците за 
издршка на штитениците сместени во установи на-
ведени во точката I од оваа одлука учествува за: 

1. Специјален завод во Демир 
Капија со 75%; 

2. Дом за доенчиња и мали 
деца во Битола со 70"/о; 

3. Центар за деца и младинци 
„11 Октомври" — Скопје, 
оддел за деца од 0-3 години 
со 70%; и 

4. Завод за заштита и рехаби-
литација во Баша — Банско 
— Струмица со 751,/о. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. 01. 1975 година. 

Бр. 03-111/1 
13 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Селман Рустеми, с. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Ма-
мер Демири од Скопје, ул. „Пелагонија" бр. 71, 
против тужената Сабрија Демири, родена на 17. 
IX. 1961 година во село Сингелиќ, општина Скопје, 
од татко Хасум Ахмеди, со последно место на ж и -
веење во Скопје, сега во неизвесност. 

Се повикува тужената Сабрија Демири во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се 
јави лично на судот или да ја соопшти својата 
адреса. Во спротивно ќе и се одреди привремен 
старател кој ќе ја застапува до окончувањето на 
спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 552/74. (70) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Имер 
Рефет од Скопје, ул. „1211" бр. 11, против туже-
ната Бекир Накија, родена Имерова, сега на прив-
ремена работа во Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Бекир Имерова Накија 
да се јави во судот и да ја достави својата точна 
адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно ќе и биде одреден старател 
во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува 
нејзините интереси до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 830/75. (71) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Владо 
Томевски од Скопје, ул. „Букурешка" бр. 129, про-
тив тужената Деметра Панапулос од Австралија, 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Деметра Панапулос да 
се јави во судот или да ја достави својата точна 
адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно ќе и биде определен старател 
во смисла на чл. 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува 
нејзините интереси до окончувањето на овој спор 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1030/75. 
(72) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 
При Општинскиот суд во Струга, се води вон-

парнична постапка за утврдување на смрт на ли-
цето Билаловиќ Шериф од село Д. Татеши, општи-
на Струга, СРМ, кој наводно умрел во текот на 
1937 г. во с. Д. Татеши, Струга, а во матичните 
книги на умрените не е заведен. 

Се поканува ова лице ако е живо, како и се-
кој оној што знае за неговиот живот да јави во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
,.Службен лист на СФРЈ", „Службен весник на 
СРМ" и на огласната табла на Општинскиот суд 
Струга, бидејќи по истекот на овој рок судот ќе 
донесе решение со кое се утврдува дека лицето 
Билаловиќ Шериф од село Д. Татеши умрел во 
текот на 1937 година. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 224/74. 
(73) 

Загубениот округли печат под назив: „РО Тр-
говско претпријатие на големо и мало „Уњон про-
мет" — Основна организација на здружен труд 
,.Огрев" Скопје", се огласува за неважен. (717) 

Штембил под назив: „Основна организација на 
ССРН — с. Орашје Тетово", се огласува за не-
важен. (880) 

Печат под назив: „Основна организација на 
ССРН с. Орашје — Тетово", се огласува за нева-
жен. (881) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Уверение за слаткарска дејност бр. 1743, из-
дадено од Собранието на општината Тетово, на 
име Енвер Јусуфи, Чешел. III, 2/13, Тетово. (542) 

Воена книшка на име Елес 3. Ислами, с. Доб-
роште, Тетово. (544) 

Уверение бр. 05-29/311-181 зо положен испит за 
стручна способност за самостојно обавување касап-
ско-месарска занаетчиска дејност, издадено од Оп-
штината Кавадарци на име Пане Боров Мустени-
ков, ул. „Цане Поп Ристов", Кавадарци. (550) 

Возачка дозвола на име Јусуф Алими, с. Порој, 
Тетово. (553) 

Возачка дозвола бр. 1981, издадена од СВР — 
Тетово на име Томе Димкоски, ул. „Гоце Стојчев-
ски" бр. 78, Тетово. (554) 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Тефик Амет Идиќ, ул. „Бајрам Шабани" бр. 10, 
Куманово. (567) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Љубиша ѓорѓевски, ул. „Караорман" бр. 5, 
Тетово. (568) 

Возачка дозвола бр. 5182, издадена од СВР — 
Тетово на име Божин Тодороски, с. Жилче, Тетово. 

(576) 
Лична карта бр. 9626, издадена од ОВР — Прилеп 

на име Наум Пиртоноски, ул. „В. Јовчески" — Ва-
рош, Прилеп. (578) 

Лична карта на име Веап Бајрами, ул. „Младен 
Симоноски" бр. 55, Гостивар. (580) 

Откупна белешка бр. 002154, издадена од ЗПТО 
— „Кисела Вода" — Битола на сума 126440 ди-
нари за жито на име Милан Дуртаноски, с. Кри-
вогаштани, Прилеп. (584) 

Возачка дозвола бр. 305 на име Самет Агуши, 
с. Врапчиште, Гостивар. (585) 

Уверение бр. 67/1967, за положен коларо-ковач-
ки занает издадено од Делчево на име Борис К. 
Димитровски, с. Панчарево, Берово. (587) 

Возачка дозвола издадена од Тетово на име 
Јусуф Алили, с. Порој, Тетово. (596) 

КОНКУРСИ 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Здрав-
ствен дом на Скопје Консултативна-специј а листич-
ка служба — Одделение за неуропсихијатрија Скоп-
је", се огласува за неважен. (533) 

Загубениот округли печат под назив: Здрав-
ствен дом на железничарите специјалистички ам-
буланти Скопје", се огласува за неважен. (781) 

Советот на ООЗТ клиника за детски болести при 
Медицинскиот факултет — Скопје со одлуката бр. 
04-234 од 1. 4. 1975 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на клиниката 
УСЛОВИ: 

— да е наставник на Медицински факултет; 
- - лекар специјалист по педијатрија; 
— да има работно искуство најмалку 10 години 

од кои 3 години на раководно работно место; 
— да не е осудуван за кривични дела против 

народот и државата; 
— да не е осудуван за дела на недозволено 

присвојување на општествениот имот и за дела за 
злоупотреба на службената должност; 

— да не му е забрането со судска одлука вр-
шење на раководна функција; 
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— да има организациони способности. 
Со пријавата за конкурирање кандидатите да 

достават докази за исполнување на условите. 
Некомплетираните документи нема да се зе-

маат предвид при разгледувањето. 
Молбите со потребните документи се поднесу-

ваат до ООЗТ Клиника за детски болести — Скопје 
преку архивата на работната заедница ,,Заеднички' 
дејности" при Медицинскиот факултет. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. (77) 

Советот на Високата музичка школа — Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

— За еден постојан наставник во сите звања 
или стручен соработник по предметот Сценски 
движења на Одделот за драмски актери — избор; 

— За еден постојан уметнички соработник — 
корепетитор (втор реизбор). 

Покрај општите услови, кандидатите треба да 
ги исполнуваат и посебните услови од Законот за 
високото образование на СРМ. 

Со молбата таксирана со 2 динари таксена мар-
ка, кандидатите поднесуваат диплома за завршен 
факултет односно уметничка академија и кратка 
биографија. Предност имаат кандидатите со обја-
вени научни или стручни трудови, уметничка и пе-
дагошка дејност од својата специјалност. 

За кандидатите под точка два задолжителна 
аудиција. 

Молбите со приложените документи се подне-
суваат до Секретаријатот на ВМШ во рок од 15 
дена од денот на објавувањето. (78) 

Советот на Специјалната детска болница — Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места и 
тоа: 

1. еден лекар — приправник или лекар од оп-
шта практика и 

2. еден физиотерапеут. 
УСЛОВИ: 

Кандидатите што ќе конкурираат покрај оп-
штите услови предвидени со Законот, треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови: 

— кандидатот под точка еден да има завршено 
медицински факултет, 

— кандидатот под точка два да има завршено 
виша школа за физиотерапеути. 

Стан и одвоен живот не се обезбедува, а лич-
ните доходи според Самоуправната спогодба за рас-
пределба на доходот и личните доходи на Болни-
цата. 

Молбите таксирани со 2 динари таксена марка, 
со кратка биографија и со сите потребни докумен-
ти за засновање на работен однос се доставуваат 
до Болницата. 

Молбите со нецелосно комплетирани документи 
не се земаат предвид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото 
објавување. (79) 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 
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