
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 18 февруари 1976 
С к о п ј е 

Број 4 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
6 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

28. 

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 РАС-
ПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА 

НА ОПШТИНИТЕ ВО 1976 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за распределба на до-
полнителните средства на општините за 1976 го-
дина, што Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија го донесе на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 3 февруари 1976 година. 

Број 06-363 
3 февруари 1976 година 

Скопје 

Член 3 
Врз основа на критериумите од член 2 на овој 

закон, дополнителните средства на општините за 
1976 година, по општини, се утврдуваат: 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 

СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се распределуваат дополнител-

ните средства на општините утврдени со Репуб-
личкиот буџет за 1976 година. 

Член 2 
Дополнителните средства во износ од 

452.684,000 динари се распределуваат по општини, 
во висина на остварените дополнителни средства 
во 1975 година, зголемени, во зависност од про-
сечно остварените средства по жител за 1975 го-
дина за финансирање на буџетот на општината и 
на самоуправните интересни заедници за образо-
ванието, културата, физичката култура и социјал-
ната заштита во општината и тоа со: 

— 11,9°/о на општините Гостивар, Брод Маке-
донски, Демир Хисар, Струмица, Кичево, Тетово, 
Куманово, Кратово, Радовиш, Дебар, Крушево, Кри-
ва Паланка, Виница Македонска, Делчево, Прилеп 
и Берово; 

— 7°/о на општините Валандово, Битола, Ко-
чани, Пробиштип, Ресен и Кавадарци; и 

— 4°/о на општините Струга, Свети Николе, Не-
готино, Охрид, Титов Велес, Гевгелија, Штип и 
Скопје. 

1. Берово 
2. Битола 
3. Брод Македонски 
4. Валандово 
5. Виница Македонска 
6. Гевгелија 
7. Гостивар 
8. Дебар 
9. Делчево 

10. Демир Хисар 
11. Кавадарци 
12. Кичево 
13. Кочани 
14. Кратово 
15. Крива Паланка 
16. Крушево 
17. Куманово 
18. Неготино 
19. Охрид 
20. Прилеп 
21. Пробиштип 
22. Радовиш 
23. Ресен 
24. Свети Николе 
25. Скопје 
26. Струга 
27. Струмица 
28. Тетово 
29. Титов Велес 
30. Штип 

6.886.000 динари 
22.552.000 
8.835.000 
2.457.000 
6.362.000 
7.267.000 

26.779.000 
8.134.000 
8.652.000 
7.882.000 
8.147.000 

14.314.000 
10.247.000 
7.854.000 

11.134.000 
5.594.000 

32.518.000 
5.615.000 

13.566.000 
23.287.000 

3.858.000 
9.033.000 
6.864.000 
7.743.000 

87.300.000 
16.641.000 
15.771.000 
45.079.000 
14.221.000 
8,092.000 

Член 4 
Освен средствата од член 3 од овој закон, за 

републички стандард за задолжително основно об-
разование се обезбедуваат дополнителни средства 
на општините: 
— Тетово 5.652.000 динари 
— Гостивар 1.921.000 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

29. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 

338, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и член 42 од Законот за 
судовите на здружениот труд {„Службен весник 
на СРМ" број 41/75), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на заедничката седни-
ца на сите собори, одржана на 3 февруари 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА 

СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
За претседател на Судот на здружениот труд 

на Македонија се избира: 
Душко Ѓорѓиев, член на Извршниот совет на 

Собранието на СРМ и републички секретар за труд. 
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II 

За судии на Судот на здружениот труд на Ма-
кедонија се избираат: 

1. Панта Илиев, секретар на Секретаријатот за 
арбитража во Стопанската комора на Македонија, 

2. Петар Јовчев, судија на Окружниот суд — 
Скопје, 

3. Томе Несторовски, директор на Секторот за 
правни и општи работи во Деловната заедница за 
патен сообраќај „Македонија сообраќај" — Скопје, 

4. Бахри Исљами, началник на Одделението за 
странско осигурување во Заедницата за пензиско 
и инвалидско осигурување на Македонија, 

5. Бранка Антоновока-Циривири, судија на 
Окружниот суд — Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Репуолика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-345 
3 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

30. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 

338, алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и член 37 од Законот за оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 3 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК И ПОМОШНИЦИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРА-

НИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

I 

За заменик на републичкиот општествен пра-
вобранител на самоуправувањето се именува 

Душко Апостоловски, директор на Кадровскиот 
сектор во рудници и железарница „Скопје" — 
Скопје. 

II 

За помошници на републичкиот општествен 
правобранител на самоуправувањето се именуваат: 

1. Перо Андоновски, советник на републички-
от секретар за правосудство, 

2. Зејнел Беговиќ, судија на Општинскиот суд 
— Скопје II и 

3. Тодор Аризанков, директор на Секторот за 
општи и правни работи во „Аутомакедонија" увоз-
извоз — Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во оила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-344 
3 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

31. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 

338, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, член 6 од Законот за стопан-
ските судови во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" број 42/65), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 3 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИЈА НА 
ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА И 
ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ 

СУД СКОПЈЕ 

I 
За претседател на Окружниот стопански суд 

во Битола се избира: 
Јорго Ристевски, досегашен судија на Окруж-

ниот стопански суд Битола. 
За судија на Окружниот стопански суд во Би-

тола се избира: 
Васил Гагачев, дипл. правник, вработен во За-

водот за урбанизам — Битола. 

И 
За судии на Окружниот стопански суд во Скоп-

је се избираат: 
Љубомир Крстевски, директор на Ошнто-кад-

ровскшот и правен сектор во „Енергоинвест Алуми-
на" — Скопје. 

Стеван Петанчевски, зам. општински јавен об-
винител — Скопје, 

Јелица Серафимово^ , судија на Општинскиот 
суд — Скопје 1. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-343 
3 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

32. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

изменување и дополнување . на Законот на репу-
бличката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
16/69), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 3 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИ-
СИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

I 
Се разрешува од должноста претседател на 

Републичката комисија за културни врски со стран-
ство 

Цветан Грозданов, поради истекот на времето 
за кое е именуван. 

За претседател на Републичката комисија за 
културни врски со странство се именува 

Ацо Шопов, член на Претседателството на Ма-
кедонската академија на науките и уметностите. 

За член на Републичката комисија за култур-
ни врски со странство се именува 

Дарко Дамевски, артист од Скопје. 
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II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-342 
3 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

33. 
Врз основа на член 2, став 2 од Законот за 

средствата за пошумување на годините („Службен 
весник на СРМ" бр. 48/74), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 3 фев-
руари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ПОШУМУ-

ВАЊЕ НА ГОДИНИТЕ ВО 1976 ГОДИНА 

Со оваа програма се утврдуваат средствата 
за пошумување на годините во 1976 година, ко-
рисниците на средствата, мерките што ќе се ф и -
нансираат со тие средства, како и начинот на ко-
ристење на средствата. 

И 
Средствата за пошумување на голините за 1976 

година се утврдуваат во износ од 15.050.000 динари, 
а се обезбедуваат од: 
— пренесените средства од 1975 година 50.000 
— средствата на Републиката за инвес-

тиции во стопанството, наменети за 
пошумување на годините 10.000.000 

— средствата на Републичкиот буџет за 
1976 година наменети за пошумување 
на голините 5.000.000 

III 
Корисници на средствата за пошумување на 

годините во 1976 година можат да бидат општи-
ните и заинтересирани организации на здружениот 
труд. > 

IV 
Средствата за пошумување на годините во 1976 

година ќе се користат за садење, одгледување и 
чување на шумските насади на годините, за за-
штита од растителни болести и штетници за про-
изводство на шумски садници, за научно-при-
менувачки мерки за пошумување и заштита на 
насадите, за набавка на механизација за пошу-
мување и одгледување на насади, како и за фун-
кционални трошоци за стручно-технички и мате-
ријални трошоци за пошумување на годините и 
тоа во следните износи: 

— садење на нови насади 2.500.000 дин. 
— одгледување и чување на подиг-

нати насади во претходните го-
дини 4.500.000 дин. 

— одгледување и чување на насадите 
на спомен-шумата „Гоце Делчев" 300.000 дин. 

— расадничко производство 5.500.000 дин. 
— научно-применувачки мерки 

за пошумување и заштита 250.000 дин. 
— обврски од претходната година 1.820.000 дин. 
— друго 180.000 дин. 

Распоредот на средствата по одделни намени 
од претходниот став по корисници ќе го врши Со-

ветот за пошумување на головите, а врз основа 
на програмите за пошумување на корисниците на 
(средствата и извршените работи. 

Средствата за пошумување на годините се да-
ваат на корисниците без обврска на враќање. 

Средствата за садење, одгледување и чување 
на шумските насади на годините можат да се ко-
ристат доколку корисниците на средствата обез-
бедат сопствено учество најмалку 20% од вкуп-
ниот износ на пресметковната вредност на рабо-
тите. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-373 
3 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Гога Николовски, е. р. 

34. 
Врз основа на член 31 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд одржана на 3. II. 
1976 годана и на седницата на Собранието на Ре-
публичката заедница на здравството, и здравстве-
ното осигурување, одржана на 2. II. 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИ-
ДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НА-

СЕЛЕНИЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1975 
ГОДИНА И ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ут-

врдување на Програмата за спроведување на за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението во СРМ во 1975 година и за 1976 го-
дина, донесена од Собранието на СРМ на 27. XII. 
1974 година, под бр. 03-3183, објавена во „Службен 
весник на СРМ" број 49/74. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1. I. 1976 година. 

Број 06-388 
3 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Титовски, е. р. Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Собранието на Републичката 
заедница за здравство и здравст-

вено осигурување, 
Никола Арсовски, е. р. 
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35. 
Врз основа на член 62, став 3 од Законот за 

судските такси („Службен весник на СРЖ", бр. 
46/72 и бр. 34/75), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено по-
литичкиот собор, одржани на 3 февруари 1976 го-
дина, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ПРИХОДИТЕ 

ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ ЗА 1976 
ГОДИНА 

I 
Делот од приходите од републичките судски 

такси во износ од 12.220.000 динари, согласно со 
член 62, став 1 од Законот за изменување на За -
конот за судските такси, ќе се користат како до-
полнителни средства во следните износи: 

а) За довршените судски згради во местата: 
1. Битола, за судската зграда на 

Општинскиот суд и Општинско-
то јавно обвинителство 1.840.000 д. 

2. Гевгелија, за судската зграда на 
Општинскиот суд и Општинско-
то јавно обвинителство 800.000 д. 

3. Гостивар, за судската зграда на 
Општинскиот суд и Општинско-
то јавно обвинителство 450.000 д. 

4. Кратово, за судската зграда на 
Општинскиот суд 270.000 д. 

5. Крива Паланка, за судската 
зграда на Општинскиот суд и 
Општинского јавно обвинител-
ство 350.000 д. 

6. Радовиш, за судската зграда на 
Општинскиот суд и Општинско-
то јавно обвинителство 950.000 д. 

7. Ресен, за судската зграда на Оп-
штинскиот суд " 220.000 д. 

8. Скопје, за судската зтрада на 
Општинскиот суд Скопје I и 
Општинското јавно обвинител-
ство 720.000 д. 

9. Струга, за судската зграда на 
Општинскиот суд и Општинско-
то јавно обвинителство 120.000 д. 

10. Струмица, за судската зграда 
на Општинскиот суд и Опш-
тинското јавно обвинителство 750.000 д. 

б) За довршување на Воспитно-поправниот дом 
— Тетово и на судските згради во местата: 

1. Тетово, за објектите на новиот 
Воспитно-поправен дом 1.400.000 д. 

2. Берово, за судската зграда на 
Општинскиот дом и Општинско-
то јавно обвинителство 1.450.000 д. 

3. Делчево, за судската зграда на 
Општинскиот суд 600.000 д. 

4. Кавадарци, за судската зграда 
на Општинскиот суд и Општин-
ското јавно обвинителство 1.400.000 д. 

5. Свети Николе, за судската згра-
да на Општинскиот суд и Оп-
штинското јавно обвинителство 900.000 д. 

И 
Средствата од точка I ќе ги користат оп-

штините на чии подрачја се изградени односно 
се градат судските згради. 

З а користењето на средствата Републичкиот 
секретаријат за правосудство склучува договор со 
соодветните општини. 

Во договорот се определува начинот на корис-
тење на средствата определени со оваа програма. 

III 
Носител на изградбата-инвеститор на Воспит-

но-поправниот дом во Тетово е Републичкиот се-
кретаријат за правосудство. 

IV 
Динамиката на користењето на средствата, рас-

пределени со оваа програма, ја утврдува Репу-
бличкиот секретаријат за правосудство. 

V 
Средствата распределени со точка I под б) од 

оваа програма му се пренесуваат на корисникот 
ћо текот на 1976 година секои три месеци според 
приливот на средствата, врз основа на изготвена 
инвестиционо-техничка документација за објектот. 

VI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на нејзиното објавување во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-364 
3 февруари 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

36. 

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за 
финансирање на мерките за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство, („Службен весник на 
СРМ" бр. 46/1975), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделна седница на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 3 февру-
ари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПРОГРА-
МА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ 
НА ЕРОЗИВНИ ОРАНИЦИ И МЕЛИОРИРАЊЕ НА 
ПРИРОДНИ ЛИВАДИ ВО РИДСКОПЛАНИНСКО-
ТО ПОДРАЧЈЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1976 

ГОДИНА 

Со оваа одлука се утврдува програма на мер-
к и за создавање на вештачки ливади на ерозивни 
ораници и мелиорирање на природни ливади во 
ридскопланинските подрачја во СР Македонија во 
1976 година, што ќе се финансира од буџетот на 
Социјалистичка Република Македонија. 

II 
Средствата за финансирање на мерките утвр-

дени со оваа програма се обезбедуваат од репу-
бличкиот буџет за 1976 година, во износ од 
2.000.000 динари. 

III 
Средствата од 2.000.000 динари од претходната 

/точка ќе се користат: 
— за субвенционирање на набав-

ката на тревен семенски мате-
ријал и вештачко ѓубре за соз-
давање на вештачки ливади на 
500 ха ерозивни ораници 1.700.000 динари 

од тоа: 
1) — за семе 
2) — за вештачко ѓубре 

900.000 динари 
800.000 динари 
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за субвенционирање на набав-
ката на вештачко ѓубре за ме-
лиорирање на 1.000 ха природни 
ливади 

СЕ ВКУПНО: 

IV 

300.000 динари 
2.000.00(Гдинари 

Субвенционираното семе и вештачко ѓубре за 
реализација на Програмата ќе ги користат општи-
ните преку стручните служби за унапредување на 
Индивидуалното земјоделство во соработка со за-
интересирани организации на здружениот труд врз 
база на претходно разработени програми по на-
селби и индивидуални земјоделци во рамките на 
оваа програма. Општинските стручни служби за 
унапредување на индивидуалното земјоделство ќе 
склучат договор со непосредните корисници на 
субвенциите — индивидуалните земјоделци за на-
менско користење на средствата и со обврска пра-
вилно да ги извршат одредените земјоделски ра-
боти и како свое учество да вложат износ од 
3.700 динари по 1 ха за создавање на вештачка 
ливади и за мелиорирање на природни ливади 
износ од 1.100 динари/ха. 

Средствата за извршување на Програмата во 
1976 година изнесува по хектар: 

субвенции од Републиката 
средства од корисници — 
земјоделци 

ВКУПНО: 

3.400 ЗОО 

3.700 1.100 
7.100 1.400 

Вкупните средства за извршување на програ-
мираните задачи во 1976 година изнесуваат: 

Во мил. дин. 

За создавање на 
вештачки ливади 

на ерозивни 
ораници 

Мелиорирање 
на ливади 

Учество на Учество на 

Се вкупно 

Учество на 

37. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 

:334, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, член 161 од Законот за сред-
ното образование („Службен весник на СРМ" бр. 
24/71, 29/70, 39/71, 5/73 и 17/74), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
(седници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 3 фев-
руари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ НА СРЕДНОТО УЧИЛИШ-

ТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат од должноста членови на 
Советот на Средното училиште за внатрешни ра-
боти во Скопје, поради истекот на времето за кое 
биле избрани 

1. Тошо Шкартов, 
2. Трифун Максимовски. 
За членови на Советот на Средното училиште 

за внатрешни работи во Скопје се именуваат: 
1. Трајче Черепналковски, член на Секретари-

јатот на Претседателството на Сојузот на соција-
листичката младина на Македонија и претседател 
на Комисијата за општонародна одбрана и само-
заштита, и 

2. Јосиф Јошевски, виш инспектор на РСВР 
— Скопје. 

За членови на Советот на Средното училиште 
за внатрешни работи во Скопје повторно се име-
нуваат: 

1. Ратко Спасовски, началник во РСВР и 
2. Димче Димитриевски, член на Републичкиот 

одбор на Сојузот на борците од НОВ за Македо-
нија. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-338 
3 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

V 
Стручните и административните работи, како 

и реализацијата на програмата ги врши Репу-
бличкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-374 
8 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р 

38. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 

334, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, член 35, став 2 од Законот 
за високото образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Општествено-
политичкиот собор, одржани на 3 февруари 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на Педагошката ака-

демија во Скопје, се именуваат: 
1. Никола Куциновски, директор на гимнази-

јата „Никола Карев" во Скопје, 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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2. Димитар Гугушевски, саветник во Републич-
киот завод за унапредување на образованието и 
^воспитувањето во Скопје, и 

3. Веса Столовска, делегат на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, учителка во 
основното училиште „Кузман Јосифовски-Питу" 
— Скопје. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-339 
3 февруари 1976 година 

Скопје 

Претседател 
еа Соборот (на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

39. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 

334, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Ошнтественонпо-
литичкиот собор, одржани на 3 февруари 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА САМОУ-
ПРАВНИОТ ОРГАН НА СПОМЕНИКОТ НА НА-

ЦИОНА ЛИО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И 
ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ — КРУШЕВО 

За претставник на самоуправниот орган на 
Споменикот на национално-ослободителната борба 
и И линд ен еко то востание — Крушево, се именува 

Славка Фиданова, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-340 
3 февруари 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
(на Ошптествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

40. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 

334, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, член 14 од Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/64), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Општествено-
но литичкиот собор, одржали на 3 февруари 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РАБОТНИЧКИОТ 
СОВЕТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ВЕТЕРИНАРЕН И 
СТОЧАРСКИ ИНСТИТУТ НА СРМ-ООЗТ ВЕТЕ-

РИНАРЕН ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ 

За член на Работничкиот совет на Здружениот 
ветеринарен и сточарски институт на СРМ — ООЗТ 
Ветеринарен институт — Скопје, се именува 

Благој б а н а к о в с к и , граничен републички ве-
теринарен инспектор во Гевгелија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
к а Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 06-341 

3 февруари 1976 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

Претседател 
па Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

41. 
Врз основа на член 240 од Деловникот на 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ", бр. 37 од 17. 
X. 1975 год.), Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ, на седниците одржани на 3. II. 1976 година, 
донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА. СОБОРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ОПШТЕСТВЕНО -ПОЛИ-
ТИЧКИОТ СОБОР ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ 

И ИНВАЛИДИТЕ ОД ВОЈНАТА 

За претседател на Комисијата за прашања на 
борците и инвалидите од војната се избира: 
Ангеле Божиновски. 

I I 
За членови на Комисијата се избираат: 
1. Славка видановска 
2. Тихомир Шаревски 
3. Благоја Божиновски 
4. Сандре Божиновски 
5. д -р Ксенија Беговиќ-Груева 
6. Ангеле Михаиловски 
7. Садо Хаме 
8. Спирко Стој невски 
9. Јаглика Врцкоска 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во Службен весник на Социјалистичка 
[Република Македонија. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 06-372 
3 февруари 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Готовски, е. р. 

Претседател 
Огпитествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

42. 
Врз основа на член 17, став 4 од Деловникот 

на Соборот на општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Соборот на 
општините на Собранието на СРМ, на седницата 
одржана на 3 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКА НА ДЕЛЕГАТСКА 

ФУНКЦИЈА 
I 

Се уважува оставката на делегатот Љупчо Ков-
чегарски, избран во делегатската единица — Оп-
штина Берово. 

И 
На делегатот Љупчо Ковчегарски му преста-

нува мандатот со денот на уважувањето на ос-
тавката. 

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 

Број 06-362 Претседател 
3 февруари 1976 година на Соборот на општините 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Блашко Јаневски, е. р . 

43. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 332 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 3 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Девизните средства за потребите на Соција-

листичка Република Македонија за 1976 година, 
утврдени со Одлуката за утврдување на вкупниот 
износ на девизите за потребите на федерацијата, 
републиките и автономните покраини за 1976 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75) во вку-
пен износ од 123.571.250 динари, можат да се ко-
ристат за стоковни и нестоконни плаќања на ре-
публичките органи и организации, општините, са-
моуправните интересни заедници, установите, оп-
штествените организации и граѓаноките-правни ли-
ца кои својата дејност ја вршат на територијата 
на Социјалистичка Република Македонија и за 
други потреби на Републиката и тоа: 

— за нестоковни плаќања износ 
од 22.457.000 динари 

— за стоковни плаќања износ од 91.243.000. динари 
— за намирување на непредвиде-

ните и недоволно .предвидени-
те потреби на Републиката (ре-
зерва) до износ од 9.871.250 динари 
За користењето на 'средствата на резервата 

одлучува Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија може да го овласти 
републичкиот секретар за финансии да одобрува 
користење на девизи од резервата утврдена во 
став 1 на овој член до определен износ. 

Член 2 
Од вкупниот износ на девизите од член 1 на 

оваа одлука 90% се распоредуваат во девизи кои 
се од значење за одржување на ликвидноста на 
меѓународните плаќања и 10% во други девизи. 

Распоредот на девизите, во рамките и односите 
утврдени во член 1, како и претходниот став на 
овој член, по одделни корисници и намени е сос-
тавен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Се овластува Извршниот савет на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија да мо-
ж е да врши измена на намената за користење на 
распоредените девизи на одделни корисници, ако 
за тоа постојат оправдани причини. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, ако утврди дека од-
делни корисници нема во целост да ги искористат 
утврдените девизи, може, по претходна согласност 
од корисниците, неискористените средства да ги 
пренесе во резервата. 

Член 4 
Собранијата на Општата заедница на образо-

ванието и на Републичката самоуправна заедница 
за наука ќе извршат распоред по одделни корис-
ници на утврдениот износ на девизите. 

Член 5 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии, според потребите, да донесува решенија 
за користење на девизите утврдени за потребите 
на собранијата на општините и на Заедницата на 
општините и градовите на Македонија. 

Член 6 
Со девизите утврдени со оваа одлука можат 

да се вршат плаќања најдоцна до 31 декември 
1976 година. 

Член 7 
Корисниците на девизи се должни, најдоцна 

до 31 јануари 1977 година, да му поднесат на Ре-
публичкиот секретаријат за финансии извештај за 
користењето на одобрените девизи во 1976 година. 

Член 8 
Извршниот совет ќе му поднесе на Собранието 

на СР Македонија извештај за користењето на 
девизите според оваа одлука до 30 април 1977 го-
дина. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-365 Претседател 
3 февруари 1976 година на Соборот на 

Скопје здружениот труд, 
инж. Љубомир Гиговски. е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 18 февруари 1976 



Стр. 56 — Бр. 4 18 февруари 1976 

Р А С П О Р Е Д 

на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1976 година 

(изразено во динари) 
За нестоковни плаќања За стоковни плаќања 

К О Р И С Н И К 
конвертибилни други конвертибилни други 

ВКУПНО 

1. Собрание на СР Македонија 180.000 
2. Извршен совет на Собранието 

на СР Македонија 500.000 
3. Македонска академија на 

науките и уметностите 80.000 
4. Републички секретаријат 

за внатрешни работи 1.000.000 
5. Главен штаб за народна 

одбрана — 
6. Републички секретаријат 

за образование и наука 100.000 
7. Републички секретаријат 

за култура 114.000 
8. Републички секретаријат за 

здравство и социјална поли-
тика 300.000 

9. Републички секретаријат за 
индустрија и трговија 100.000 

10. Републички секретаријат за 
сообраќај и врски 40.000 

11. Републички секретаријат за 
земјоделство и шумарство 78.000 

12. Републички секретаријат за 
економски односи со стран-
ство 80.000 

13. Републички хидрометеоролошки 
завод Скопје 50.000 

14. Републички завод за статистика — 
15. Републички завод за техничка 

соработка 2.000.000 
16. Републичка геодетска управа 30.000 
17. Републичка комисија за култу-

рни врски со странство 700.000 
18. Републичка комисија за верски 

прашања 600.000 
19. Централен комитет на Сојузот 

на комунистите на Македонија 200.000 
20. Архив на Македонија 115.000 
21. Македонски народен театар — 
22. Радио телевизија — Скопје 2.000.000 
23. НИП „Нова Македонија" 1.710.000 

— ООЗТ Нова Македонија 1.380.000 
— ООЗТ Редакција „Вечер" 40.000 
— ООЗТ Редакција „Остен" 50.000 
— ООЗТ Бирлик 20.000 
— ООЗТ Флака 20.000 
— ООЗТ Печатница 165.000 
— ООЗТ Издавачка дејност 35.000 

24. Народна банка на Македонија 140.000 
25. Служба на општественото книго-

водство-централа — Скопје 96.000 
26. Стопанска комора на Македонија 200.000 
27. Совет за истражувачки работи 

во рударството 51.000 
28. Завод за испитување на гра 

дежни материјали — 
29. Стрелачки сојуз на Македонија — 
30. Сојуз на радиоаматерите на 

Македонија — 
31. Сојуз на организациите за 

физичка култура на Македонија 120.000 
32. Дирекција за координација на 

интегрален развој на сливот 
на р. Вардар 30.000 

20.000 

100.000 

39.000 

36.000 

50.000 

70.000 

900.000 

6.990.000 

100.000 

— 13.000.000 1.000.000 

— 500.000 — 

1.500.000 

1.000.000 
315.000 
220.000 

20.000 
20.000 

35.000 
20.000 
40.000 

50.000 

43.000 

2.650.000 
610.000 

100.000 

300.000 

300.000 
33.000 

4.040.000 
26.000.000 

1.620.000 

1.150.000 
300.000 

2.400.000 
550.000 

1.300.000 

500.000 

500.000 

1.000.000 

1.200.000 

7.590.000 

80.000 

15.000.000 

500.000 

100.000 

114.000 

2.300.000 

100.000 

79.000 

114.000 

80.000 

2.750.000 
610.000 

2.000.000 
130.000 

1.070.000 

600.000 

500.000 
148.000 

4.040.000 
30.000.000 
2.025.000 

30.000 

1.800.000 

1.246.000 
550.000 

94.000 

2.400.000 
550.000 

1.300.000 

620.000 

60.000 
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1 2 3 

33. Собрание на општините и на 
Заедницата на општините 
градовите на Македонија 

34. Собрание на град Скопје 
35. Општа заедница на образованието 
36. Републичка самоуправна инте-

ресна заедница за наука 
37. Републичка заедница на здравството 

и здравственото осигурување 4.000.000 
38. Заедница на пензиското и инвалид-

н о г осигурување на Македонија —• 
СЕ: 187571.125 

39. Девизна резерва 2.000.000 
ВКУПНО: "" 20.571.125 

44. 
Врз основа на член 86, точка 12 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничката седница на сите 
собори, одржана на 3 февруари 1976 година, донесе 

О С Н О В Н А П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИ-

СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Основната програма за работа на Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија по-
аѓа од уставната положба на Собранието консти-
туиран© врз делегатски принцип и од неговата 
уставна позиција во општествено-политичкиот сис-
тем како орган на општественото самоуправување 
и највисок орган на власта во рамките на правата 
и должностите на Републиката. 

Основи за изработка на Основната програма се 
задачите и работите што произлегуваат од уста-
вот, општествените планови и утврдената полити-
ка на општествено-економскиот развој на земјата, 
состојбите во општествените области во Републи-
ката, програмите за работа на соборите на Собра-
нието на СФРЈ; од задачите што произлегуваат 
од документите на Сојузот на комунистите на Ју -
гославија и на Сојузот на комунистите на Макс-

уд ониј а, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија, Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, како и од потребите и иницијативите на 
здружениот труд и Стопанската комора на Маке-
донија и на другите самоуправни организации и 
заедници. 

Во конципирањето на Основната програма из-
разени се предлозите, мислењата и ставовите ис-
кажани на проширената седница на Претседател-
ството на Собранието, во врска со програмирање-
то, одржана на 24 јуни 1974 година и на Совету-
вањето за функционирањето на делегатскиот сис-
тем во собранијата на општините и на Републи-
ката, на кое зедоа учество претставници на собра-
нијата на општините, Извршниот совет на Собра-
нието, Заедницата на општините и градовите на 
Македонија и на општествено-политичките орга-
низации во Републиката, одржано на 28 јуни 1974 
година. 

При изготвувањето на Основната програма зе-
мени се предвид и предлозите, мислењата и ста-
вовите на делегациите на самоуправните органи-
зации и заедници и на општествено-политичките 
организации, на делегатите, на работните тела на 
Собранието и на соборите, што се искажани во 
претресот по нацртите на програмите за работа на 
соборите на Собранието за 1976 година. 

По нацртите на програмите за работа на собо-
рите на Собранието свои мислења, предлози и су-
гестии дадоа и организации на здружениот труд, 
месни заедници, самоуправни интересни заедници, 
општествено-политичките организации, Извршниот 
совет и републичките органи на управата, собра-

4 5 6 7 

500.000 — — 4.500.000 

— 1.000.000 — 1.000.000 
3.885.875 87.143.000 4.100.000 113.700.000 
4.371.250 3.500.000 — 9.871.250 
8.257.125 90.643.000 4.100.000 123.571.250 

нијата на општините и Заедницата на општините 
и градовите на Македонија, како и други органи 
и организации со кои Собранието остварува сора-
ботка во вршењето на своите уставни функции. 
Овие мислења, предлози и сугестии, исто така, се 
земени предвид при изготвувањето на Основната 
програма за работа на Собранието. 

2. Основната програма треба да придонесе за 
поуспешно остварување на функциите на Собра-
нието. Таа треба да претставува инструмент за ос-
мислена и пообјективно определена акција и анга-
жираност на Собранието, посебно како орган на 
општественото самоуправување, и на сите носи-
тели на општествените права и должности во ре-
шавањето суштествените проблеми и прашања од 
севкупниот општествено-економски, политички и 
културен развој на Републиката. Со тоа ќе се на-
сочува и проширува општествената акција на ра-
ботничката класа, работните луѓе и граѓаните во 
развивањето на социјалистички самоуправни од-
носи, во совладувањето на тековните и развојните 
задачи во сите сфери на општествениот труд. 

Поуспешното остварување на уставните функ-
ции и задачи на Собранието и на оваа Основна 
програма претпоставува сестрана и содржајна со-
работка и координација на сите носители на пра-
вата и должностите и нивен активен и ангажиран 
однос во иницирањето, предлагањето, поставување-
то и разрешавањето на прашања од општествен 
интерес. 

Врз основа и во согласност со оваа Основна 
програма, соборите и работните тела на Собрание-
то и на соборите, имајќи ги предвид иницијати-
вите, предлозите и сугестиите на делегатската ос-
нова, делегациите и делегатите, донесуваат свои 
програми и планови за работа и сите тие претста-
вуваат единствена целина во програмирањето ра-
ботата на Собранието. 

3. Собранието, утврдувајќи ја политиката и од-
лучувајќи за основните прашања од значење за 
политичкиот, стопанскиот, социјалниот и култур-
ниот живот и општествениот развиток, во наред-
ниот период своите активности ќе ги насочи осо-
бено во следните основни правци: 

— остварување на уставот и натамошна из-
градба на социјалистичките самоуправни односи; 

— утврдување и остварување на развојната и 
тековната политика и на политиката на економ-
ска стабилизација; 

— доизградување и усовршување на републич-
кото законодавство и на правниот систем на Ре-
публиката ; 

— зголемување ефикасноста на надзорот над 
остварувањето на уставноста и законитоста; 

— остварување на концепцијата на општона-
родната одбрана и јакнење на општествената само-
заштита ; 

— остварување на правата и должностите на 
Републиката во вршењето на функциите на фе -
дерацијата; 

— остварување на меѓурепубличката сора-
ботка. 

1.907.125 
500.000 
650.000 

900.000 

1.092.875 

400.000 

100.000 

2.000.000 
9,250.000 
6.150.000 

4.000.000 

1.500.000 

5.000.000 
9.750.000 
8.700.000 

5.000.000 
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I. ОСТВАРУВАЊЕ НА УСТАВОТ И НАТАМОШ-
НА ИЗГРАДБА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ СА-

МОУПРАВНИ ОДНОСИ 

Остварувањето на уставот во сите области на 
општествениот живот е основна стратешка цел и 
насока за идниот општествено-економски, поли-
тички и културен развој. Притоа, од особено зна-
чење е обезбедувањето на доминантна улога на ра-
ботничката класа во севкупниот процес на опште-
ствената репродукција и во вршењето на политич-
ката власт. Остварувањето на уставните решенија 
во општествено-економските и огаптествено-поли-
тичките односи е долготраен процес, во кој ра-
ботничката класа и сите работни луѓе треба да 
имаат решавачка улога на творечки субјекти но 
барањето и изнаоѓањето на решенија за развој на 
нашето социјалистичко самоуправно општество, ка-
ко слободна асоцијација на производителите. 

Собранието, соборите и работните тела, поа-
ѓајќи од овие уставни определби, низ севкупните 
свои активности ќе се залагаат и ќе придонесуваат 
за проширување на условите за натамошен разви-
ток на социјалистичкото самоуправно општество 
врз основа на сестрана развиеност на производни-
те сили, висока продуктивност на трудот и сестран 
развиток на човекот како слободна личност. 

Активностите на Собранието за натамошна из-
градба на социјалистичките самоуправни односи, 
особено ќе бидат насочени кон натамошно разви-
вање на самоуправувањето и на самоуправните 
социјалистички продукциони односи, како основна 
претпоставка за зацврстување на доминантната 
улога на работничката класа и за остварување на 
нејзините интереси и интересите на сите работни 
луѓе во севкупниот општествен и политички живот. 

1. Унапредување на социјалистичките самоуправни 
односи во здружениот труд 

Активностите во натамошното унапредување на 
социјалистичките самоуправни односи во здруже-
ниот труд особено ќе бидат насочени кон: 

— доследно остварување на уставната кон-
цепција за основната организација на здружениот 
труд како основна форма на здружување на тру-
дот, во која работниците непосредно и рамноправ-
но ги остваруваат своите општествени, економски 
и други самоуправни права и одлучуваат за други 
прашања за својата општествено-економска по-
ложба. Притоа, треба да се надминуваат форма-
листичките пристапи и непотполности во консти-
туирањето на основните организации на здруже-
ниот труд; 

— натамошно интензивирање на процесите на 
здружување на трудот и средствата во повисоки 
облици на здружување врз основа на поврзаноста 
на процесот на трудот, заедничко планирање на 
развојот, здружување на средствата на прошире-
ната репродукција, заедничко развивање на науч-
ната и технолошката основа на трудот, заедничко 
настапување на пазарот, основање на основни (ин-
терни) банки и решаварве на други заеднички по-
треби и интереси на здружените работници, обез-
бедувајќи им ги притоа уставните права на работ-
ниците во основните организации на здружениот 
ТРУД, како носители на одлучувањето во сите овие 
односи, довршување на процесите за здружување 
во репродукциони целини по гранки, групации и 
дејности во сферата на материјалното производство 
и во општествените дејности; 

— натамошно изградување на постојните само-
управни интересни заедници; создавање на гран-
ски самоуправни интересни заедници; формирање 
на нови самоуправни интересни заедници во об-
ласта на комуналните дејности, енергетиката, водо-
стопанството, сообраќајот и другите дејности на 
материјалното производство врз уставните прин-
ципи, како фактори на деетатизацијата и за раз-

вој на новите огаптествено-економски односи во 
областите во кои се формирани и во областите во 
кои ќе се формираат; 

— натамошно афирмирање на доходот како 
еден од суштествените мотиви на стопанисувањето 
на здружениот труд и на доходовните односи 
како општествена економска суштина на соција-
листичките самоуправни односи; доследно оствару-
вање на неотуѓиво™ самоуправно право — работ-
ниците во основните организации на здружениот 
труд непосредно да одлучуваат за целокупниот до-
ход остварен во различни облици на здружува-
ње на трудот и средствата, во согласност со своите 
права и одговорности спрема другите работници во 
здружениот труд и спрема општествената заедни-
ца како целост, остварувајќи го со тоа процесот на 
претворање на вишокот на трудот во потребен труд 
на здружените работници; 

— остварување на уставниот принцип на секој 
работник, во согласност со начелото за распредел-
ба според трудот и со порастот на продуктивнос-
та на неговиот и на вкупниот општествен труд и 
со начелото на солидарност на работниците во 
здружениот труд, од доходот на основната орга-
низација на здружениот труд да му припаѓа ли-
чен доход за задоволување на неговите лични, за-
еднички и општи општествени потреби, според ре-
зултатите на неговиот труд и неговиот личен при-
донес, што со својот тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната ор-
ганизација; 

— постојните решенија во системот на цените, 
даноците и придонесите, и во системот на дохо-
дот, што се засновуваат врз прекумерно арбитри-
рање на државните органи, да се заменуваат со 
такви услови и институции со кои понатаму ќе се 
развива творечката иницијатива на работниците и 
ќе се создава простор здружениот труд да ги пре-
земе функциите во оваа сфера во согласност со 
самоуправниот социјалистички систем; 

—• надминување на отпорите и на бавноста во 
процесите за побрзо и порешително воспоставува-
ње на самоуправни општествено-економски односи 
меѓу работниците во производните организации на 
здружениот труд и работниците во организациите 
на здружениот труд што се занимаваат со рабо-
тите на прометот со стоки и услуги; во целината 
на тие односи работниците во производството да 
одлучуваат за резултатите на својот труд и да се 
надминува монополската положба на трговијата и 
нејзиното осамостојување од производството, да се 
поттикнува самоуправното спогодување и опште-
ственото договарање во овие сфери на општестве-
ниот труд, за да се оневозможи во прометните ор-
ганизации да се концентрира доходот и средствата 
за проширена репродукција отуѓени од работни-
ците во производството. 

2. Натамошно остварување и усовршување 
на делегатскиот систем 

Делегатскиот систем претставува квалитетна 
новина не само во собранискиот, туку и воопшто 
во општествено-политичкиот систем, во насока кон 
остварување на доминантната улога на работнич-
ката класа и работните луѓе од градот и селото, 
во непосредното одлучување за општествената ре-
продукција. Тој претставува основа за конститу-
ирање и функционирање на собранијата на опште-
ствено-политичките заедници, на самоуправните 
органи во здружениот труд, самоуправните инте-
ресни заедници и воопшто во сите сфери во од-
лучувањето по општествените прашања. Со него-
вото воведување се прават крупни чекори напред 
во натамошното продлабочување на самоуправните 
социјалистички односи во поогаптествувањето на 
вршењето на политичката власт. 

Тргнувајќи од овие уставни поставки, Собра-
нието ќе се залага и ќе обезбедува услови собра-
нискиот систем што подоследно да израснува од 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 



18 февруари 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 4 — Стр. 59 

самоуправните производни односи и да биде ло-
гично продолжување на самоуправните односи во 
здружениот труд. 

Во оваа смисла Собранието: 
— ќе го следи, проучува и анализира функци-

онирањето на делегатскиот систем, а посебно со-
бранискиот систем и ќе презема мерки за нивното 
натамошно доизградување и усовршување; 

— ќе ја приспособува и усовршува организа-
цијата на Собранието, на Извршниот совет и на ре-
публичките органи на управата, како и на другите 
органи и организации што вршат работи и дејности 
од посебен општествен интерес, со цел тие да би-
дат во функција на делегатскиот систем и здру-
жениот труд; 

— преку сите свои активности ќе ги шири про-
сторите за вградување на делегатскиот систем како 
универзален принцип во одлучувањето по опште-
ствените прашања; 

— ќе утврдува и презема мерки за натамошно 
изградување и усовршување на системот на ин-
формирање на делегатите, делегациите и широ-
ката самоуправна основа за што поцелосно и не-
квалификувано одлучување во вршењето на функ-
циите на власта и на управувањето со другите оп-
штествени работи. 

Делегатскиот систем во практиката ќе се ожи-
вотворува во онаа мера, во која ќе се успее да се 
покренат сите организирани социјалистички сили, 
работничката класа и сите работни луѓе за цело-
сен продор на новите уставни суштини и односи 
во здружениот труд, во политичкиот систем и во 
сите клетки на општествениот живот. 

Делегатскиот систем доследно ќе се оживо-
творува во практиката, доколку успешно функци-
онираат сите самоуправни механизми во организа-
циите на здружениот труд, месните заедници, оп-
штината и Републиката. Само со раздвиженост на 
сите самоуправни структури, со цел да се постиг-
нува единство на мислата и акцијата, со стварно 
и креативно учество на сите работни луѓе, ќе се 
обезбеди во одлучувањето да се поаѓа од инте-
ресите на работничката класа, на здружениот труд, 
на работните луѓе од градот и селото. 

3. Натамошно остварување и продлабочување 
на рамноправноста на народностите 

Активностите на Собранието во наредниот пе-
риод ќе бидат насочени кон сестрано и доследно 
остварување на уставните одредби за рамноправ-
ност на македонскиот народ и народностите во 
Социјалистичка Република Македонија. 

Собранието и неговите органи ќе преземаат 
мерки со кои, преку синхронизирана општествена 
акција, ќе се обезбедува целосна рамноправност 
на народностите во сите области на општествениот 
труд и творештвото. 

4. Натамошно социјалистичко самоуправно 
организирање и развој на земјоделството 

Собранието во натамошното социјалистичко 
самоуправно организирање и развој на земјодел-
ството : 

— ќе ги продолжи своите активности за спро-
ведување на концепцијата за развој и социјалис-
тичка преобразба на земјоделството и селото, за 
развој на социјалистичките самоуправни продук-
циони односи и производни сили во земјоделство-
то преку самоуправно поопштествување и за ј ак -
нење на сојузот меѓу работниците и селаните пре-
ку здружениот труд; 

— ќе се залага и ќе ги унапредува условите 
здружениот труд доследно да ја остварува аграр-
ната политика и за побрз развој на агроиндустри-
скиот комплекс; 

— ќе се залага за повисоки облици на само-
управно и современо организирање и здружување 
на трудот и средствата во агроиндустрискиот ком-
плекс, преку самоуправно и доходовно поврзување 
и здружување на работниците од основните ор-

ганизации на здружениот труд во примарното про-
изводство, преработката и прометот и функционал-
но интегрирање со образовно-воспитниот, научно-
истражувачкиот и примену в ачкиот труд, по група-
ции, дејности и производи; за натамошно осовре-
менување на здружениот труд во оваа сфера, со 
засилена економска кондиција, продуктивност и 
ефикасност, преку масовно присуство и примена 
на науката, научни и техничко-технолошки дости7 
гања, со зголемено и големосериско производство 
и специјализација, со оптимално активирање на 
природните предности и потенцијалите во опште-
ствениот и индивидуалниот сектор; 

— ќе се залага за забрзување и довршување 
на процесите за остварување на уставната пози-
ција на земјоделецот и на членот на неговото до-
маќинство кој се занимава со земјоделство: да му 
се гарантира правото, работејќи со средства на 
кои постои право на сопственост, да Ја оства-
рува со уставот утврдената самоуправна положба 
во социјалистичките ооштествено-економски одно-
си, да располага со остварените резултати на сво-
јот труд, да ги задоволува своите лични и опште-
ствени потреби и врз основа на својот придонес, 
да ја остварува својата социјална сигурност и со-
лидарност; 

врз основа на личниот труд земјоделците да 
имаат во начело иста положба и во основа исти 
права и должности како и работниците во здру-
жениот труд со општествени средства; 

соодветни права и обврски земјоделците да 
имаат и во поглед на здружувањето на трудот и 
на средствата, како и во односите на размената на 
пазарот и во кредитните односи; 

земјоделците да можат да го здружуваат сво-
јот труд и средствата на трудот во земјоделски 
задруги и во други облици на здружување на зем-
јоделците или да ги здружуваат со организации на 
здружениот труд, што е поблиску уредено со за-
конот за здружување на земјоделците; 

здружувајќи го слободно и рамноправно својот 
труд и средствата на трудот со работниците во 
здружениот труд со општествени средства, зем-
јоделците да ја прошируваат материјалната осно-
ва на својот труд и да се користат со резултати-
те на општиот материјален и општествен развој 
и врз таа основа поцелосно да ги задоволуваат 
своите лични и општествени потреби и да ги раз-
виваат своите работни и други способности, да 
управуваат рамноправно со работниците на таа ор-
ганизација со заедничките работи, заеднички да 
одлучуваат за заеднички остварениот доход и да 
учествуваат во неговата распределба според сво-
јот придонес во остварувањето на тој доход во со-
гласност со самоуправна спогодба; 

— ќе се залага, заедно со сите други фактори, 
современиот — економски и стручно силен — здру-
жен труд со општествени средства во областа на 
земјоделството и преработувачката индустрија на 
земјоделски суровини, што ќе се ангажира исцело 
за засилување на општествено-економската полож-
ба на земјоделците со личен труд и средства и за 
активирање на нивните потенцијали на современ 
пиво, да добие приоритет и сестрана поддршка во 
остварувањето на таа уставна и развојна задача 
како и за натамошниот вкупен прогрес на таквите 
организации на здружениот труд. 

5. Натамошен развој на општествените дејности 

а) Образование и наука 
Во натамошниот развој на образованието и 

науката, со посебен акцент на уставното престро-
јување и реформата на образованието и воспиту-
вањето, Собранието особено ќе се залага за: 

— неодложна и целосна реформа на Уни-
верзитетот во сообразност со ставовите на Соју-
зот на комунистите на Македонија; 

— остварување на функционална интеграција 
на научниот и воспитно-образовниот труд; 
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— завршување на процесите за функционално 
интегрирање на здружениот труд од сферата на 
науката и образованието со здружениот труд во 
сферата на материјалното производство и опште-
ствените дејности по репродукциони целини, гран-
ки, групации и дејности, во првата половина на 
1976 година, за да се овозможи извршување на 
законските обврски; 

— уставно престројување и реформа на сите 
степени на образованието и воспитувањето во со-
гласност со основите на меѓурепубличкиот дого-
вор; 

— унапредување на односите во стекнувањето 
и распределбата на доходот и личните доходи и 
нивно доведување во корелација со движењата на 
личните доходи во стопанството; 

— натамошно засилување на материјалната ос-
нова на науката и создавање поголем број на мла-
ди научни кадри; 

— отстранување на општествените нерационал-
ности во правец на: постигање повисока органи-
зираност на трудот, современо опремување и поди-
гање ефикасноста на работењето; создавање на 
претпоставки грото на генерацијата што завршува 
средно образование да се активира во процесот на 
материјалното производство и другите сфери на 
трудот; перманентног© образование и образование-
то од работа да израснуваат во доминантен облик 
на образование, а студирањето на повисоките сте-
пени на образованието претежно да се врши од 
работа и низ работа; 

— решавачки пресврт и оспособување на обра-
зовните организации од сите степени на образова-
нието и воспитувањето, наставата да ја организи-
раат и изведуваат таму каде што има повремен и 
траен интерес и потреби од кадри од одредени про-
фили. Тоа ќе претставува основа и главен пра-
вец кон дисперзија на образованието од сите сте-
пени, со почитување на начелата на рационалност 
и ефикасност како и обезбедување на квалитет и 
флексибилност во создавањето на кадри и профи-
ли по динамика според стварните сегашни и раз-
војни потреби. 

б) Култура 
Во натамошниот развој на културата и тво-

рештвото, Собранието низ своите активности ќе се 
залага за: 

— подобрување на материјалната и кадров-
ската база и јакнење на класната суштина во раз-
војот на културата и творештвото; 

— работничката класа и сите работни луѓе да 
завладеат со условите на културниот развој и да 
станат решавачки субјект во конципирањето на 
културната политика; 

— натамошно доближување на к у л т у р и т е 
вредности и творештвото до сите работни луѓе и 
граѓани; 

— работните луѓе и граѓаните и самите да 
стануваат носители на културниот живот разви-
вајќи го културниот аматеризам и творештвото. 

в) Физичка и техничка култура 
Во натамошниот развој на физичката и технич-

ката култура Собранието низ своите активности 
ќе се залага за: 

— подобрување на материјалната и кадров-
ската база и натамошен развој на физичката и тех-
ничката култура; 

— создавање на поповолни општествени ус-
лови за ширење и омасовување на физичката и 
техничката култура. 

г) Здравство и социјални дејности 
Собранието ќе се залага за натамошно јакне-

ње на материјалната и кадровската основа, за 
развој на самоуправните општествено-економски 
односи во здравството и социјалните дејности и за 
нивното интегрирање во единствен систем на са-
моуправно здружениот труд. 

д) Финансирање на општествените дејности 
Во развојот на општествените дејности напра-

вени се значителни чекори со формирањето на са-

моуправните интересни заедници. Меѓутоа, сб уште 
треба да се вложуваат напори и да се овозможи 
работниците во нив доходот да го стекнуваат пре-
ку слободна и директна размена на трудот со ра-
ботните луѓе, чии потреби и интереси ги задо-
волуваат во зависност од придонесот што го да-
ваат во развојот на производните сили во опште-
ството, порастот на националниот доход, порастот 
на продуктивноста на трудот и задоволувањето на 
заедничките потреби на работните луѓе. 

6. Самоуправно организирање на работните луѓе 
и граѓаните во месните заедници 

Ќе продолжат активностите на Собранието, 
работните луѓе и граѓаните во месната заедница да 
одлучуваат за остварувањето на своите заеднички 
интереси и за солидарно задоволување на заеднич-
ките потреби и месната заедница да се развива ка-
ко една од основните форми на самоуправно орга-
низирање на работните луѓе и граѓаните во по-
литичкиот систем, а со тоа и како суштествена ос-
нова на делегатскиот систем. 

7. Уставно престројување на државните органи 
Зафатите и продорите на се поголема само-

управна организираност врз уставни принципи ба-
раат неодложни и решителни напори во унапре-
дувањето и приспособување^ на дејствувањето на 
извршните и управните органи на собранијата на 
општествено-политичките заедници, и на другите 
органи и организации што вршат дејности од посе-
бен општествен интерес, во правец на натамошно 
изградување на самоуправниот политички систем 
и односи. 

Иако структурата на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија и на извршните совети на собранијата на 
општините е во согланост со Уставот, односно со 
статутите на општините, тие треба методот на сво-
ето работење да го развиваат и изградуваат така 
тито да даваат понепосреден придонес во ната-
мошното усовршување на општествено-политичкиот 
систем во сообразност со Уставот. 

Организацијата на управата треба што побрзо 
да се прилагоди кон самоуправните општествени 
односи, со цел методот на самоуправното дејству-
вање да дојде до поголем израз и во оваа област 
на општествената и државната организација. 

8. Кадровската политика во функција на ната-
мошна изградба на самоуправниот социјалистички 

систем и односи 
1 

Тргнувајќи од критериумите и ставовите на 
Сојузот на комунистите, утврдени на Десеттиот 
конгрес на Сојузот на комунистите на Југосла-
вија и Шестиот конгрес на Сојузот на комунистите 
на Македонија за кадровската политика во само-
управното социјалистичко општество, од особеното 
значење на кадровската политика за општиот раз-
вој и посебно за развојот на самоуправните соци-
јалистички односи, како и од значајните и број-
ните уставни функции на Собранието во креира-
њето и остварувањето на современа кадровска по-
литика, Собранието особено ќе се залага за: 

— доследно остварување на ориентацијата — 
на сите раководни самоуправни и јавни функции 
во организациите на здружениот труд и во дру-
гите самоуправни организации и заедници да се 
привлекуваат и да го понесат товарот на прогре-
сот, пред се, личности со творечки пристапи и за-
ложби, осведочени борци за самоуправен соција-
листички развиток, стручно афирмирани во од-
редени области од општествениот живот, луѓе со 
развиено чувство на одговорност и, воопшто, со 
потврдени стручни и морално-општествени и чо-
вечки вредности; 

— натамошна демократизација и поопштеству-
вање на кадровската политика; 

— кадровската политика да биде во најнепо-
средна функција на самоуправните односи; 
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— работните луѓе да бидат нејзини непосредни 
носители и да влијаат врз планирањето, образова-
нието и сите форми на подготовка и избор на 
кадрите; 

— во изборот и именувањето на кадрите што 
ги врши Собранието да се обезбедат широки кон-
султации, непосредно и стварно учество на деле-
гатската основа и реализација на класна кадров-
ска политика; 

— утврдување на долгорочна политика за из-
дигање на кадрите што ќе одговара на нарасна-
тите потреби на севкупниот општествен развој на 
Републиката. 

II. УТВРДУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА РАЗ-
ВОЈНАТА И ТЕКОВНАТА ПОЛИТИКА И НА 
ПОЛИТИКАТА НА ЕКОНОМСКАТА СТАБИЛИ-

ЗАЦИЈА 

Пред Собранието во наредниот период стојат 
мошне сложени задачи во врска со остварувањето 
на тековната политика и со подготовките и утвр-
дувањето на политиката за развој на Републиката. 

1. При конципирањето и утврдувањето на раз-
војната политика, во што здружениот труд, по ре-
продукциони целини, гранки, групации и дејности, 
ќе има главен збор, треба да се појде од осмисле-
ни и организирани настојувања за: оживување 
растежот на производството, интензивирање на ин-
вестиционата активност, смирување на инфлација-
та и обезбедување на економска стабилизација. 

Ова треба да се постигне со ангажиран однос 
на сите носители на општествените права и долж-
ности за остварување на современа организираност 
и ефикасност на здружениот труд, како во основ-
ните организации на здружениот труд, така и во 
повисоките облици на здружување на трудот и 
средствата, што ќе може трајно да обезбедува зго-
лемено производство, зголемена продуктивност на 
трудот, зголемена доходност, а оттаму и зголе-
мена акумулативност, како основа за натамошен 
развој и повисок личен и општествен стандард. 

Основни претпоставки за идната развојна по-
литика на • Републиката, покрај другите елементи, 
треба да бидат, и посмирена општа и заедничка 
потрошувачка и поинтензивно и сестрано штедење. 
Штедењето треба да почнува од производните тро-
шоци, преку повисока стапка на користење на ка-
пацитетите и воопшто од трошењето и работењето 
во сите сфери на производството и во ^ п р о и з в о д -
ните сфери, во севкупниот процес на општестве-
ната репродукција. 

Во утврдувањето на развојната политика, при-
држувајќи се за наведените стратешки задачи, 
Собранието: 

— ќе го следи извршувањето на заедничката 
политика за долгорочен развој на Републиката и 
федерацијата и ќе се грижи за нејзиното оства-
рување; 

— ќе го донесе општествениот план за развој 
на Републиката од 1976 до 1980 година, ќе учест-
вува во донесувањето на среднорочниот план на 
федерацијата и ќе се грижи за нивното оства-
рување; 

— ќе ги утврдува односно ќе учествува во 
утврдувањето на основите на заедничката поли-
тика за економскиот и социјалниот развој на Ре-
публиката односно на федерацијата за едного-
дишни периоди и ќе се грижи за нивното оства-
рување; 

— ќе ја утврдува политиката на општата и за-
едничката потрошувачка и ќе донесува републич-
ки буџет и ќе учествува во утврдувањето на вкуп-
ниот обем на средствата за финансирање на феде-
рацијата; 

— ќе ја утврдува политиката за порамномерен 
регионален развој на материјалните сили и оп-
штествените дејности во Републиката и ќе го сле-
ди нејзиното остварување; 

— ќе ги следи процесите за реформа на обра-
зованието и ќе ја утврди политиката за преструк-

туирање, развој и дисперзија на образовните ин-
ституции во Републиката во периодот од 1975—1990 
година; 

— ќе донесува едногодишни среднорочни и 
долгорочни програми за развој на другите области 
за кои е тоа предвидено со закон; 

— ќе утврди механизам за распределба на 
приходите меѓу Републиката и општините. 

2. Во натамошното унапредување на овие про-
цеси, работничката класа и здружениот труд да 
станат доминантен фактор во одлучувањето во се-
вкупната општествена репродукција, во конципи-
рањето и реализирањето на тековната и развој -
ната политика и во создавањето на услови тие да 
го преземат решавањето на сложените општестве-
но-економски проблеми, особено е потребно: 

— зацврстување на основните организации на 
здружениот труд како основни клетки на самоу-
правниот репродукционен однос и нивно поврзу-
вање и здружување; обезбедување на социјална 
стабилност и сигурност на материјалната положба 
на работниците во здружениот труд; воспоставува-
ње на нерамноправни услови за стекнување на до-
ход на единствениот југословенски пазар; 

— постојано осовременување, оптимализирање 
и ефикасност на работењето во здружениот труд, 
до степен на конкурентна способност на домашни-
от и странскиот пазар, преку масовно присуство и 
примена на науката, научните и техничко-техно-
лошките достигања, со современа рационална и 
ефикасна организација и други квалитетни ф а к -
тори што ќе обезбедува зголемено производство, 
висока продуктивност на трудот, д охо дно ст и ви-
сока акумулација, а наедно со тоа и повисок ли-
чен и општествен стандард, како и услови за на-
тамошен развој. 

Во таа смисла, здружениот труд по репродук-
ционите целини, гранки, групации и дејности, по-
требно е врз самоуправни основи да утврдува оп-
штествено оправдани норми и стандарди особе-
но за: 

— современо и ефикасно работење; 
— потребната квалификациона структура и 

профили на кадри; 
— општествено оправдано работно време и дру-

ги трошоци на работењето по единица производ 
и услуги; 

— апсолутен износ на средствата на потрошен 
личен доход по единица производ и услуга. 

3. Собранието ќе се залага сите носители на 
економски одлуки при одлучувањето да се рако-
водат од соодветните критериуми на утврдената 
политика за економска стабилизација, конкретизи-
рани сходно на своите потреби, имајќи предвид де-
ка тие критериуми еволуираат според промените 
и потребите што стварноста ќе ги наложува од-
носно дека надлежните органи соодветно ќе ги ино-
вираат и дополнуваат во функција на здружениот 
труд и на остварувањето на утврдената развојна 
и тековна политика. 

Во таа насока, во развојното и тековното рабо-
тење, приоритет и поддршка треба да имаат: 

— производството на основните артикли за 
исхрана и стратешките суровини; 

— стопанската инфраструктура неопходна за 
вкупниот општествено-економски развој, енерге-
тиката, сообраќајот; 

— извозните активности што даваат позитив-
ни нето-девизни ефекти; капацитетите со кои ра-
ционално ќе се супституира увозот; развојот на 
дејностите што ја ангажираат куповната сила и 
дејствуваат позитивно врз коњуктурата на домаш-
ниот пазар, засновани во најголема можна мера 
врз домашни суровини и труд, и што се од зна-
чење за намирување на основните потреби на 
населението; 

— проблемот на вработеноста и вработувањето 
на активниот пораст на населението, особено на 
квалификуваните кадри како нужна претпоставка 
за оптимално искористување на природните и про-
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извесните ресурси, со посебно внимание на ликви-
дирањето на безработноста на стручните кадри и 
на квалификуваната женска работна сила; 

— инвестиционата активност што ќе придо-
несува за: отстранување на неусогласеноста во 
општествената репродукција; зголемување на по-
рамноправното вклучување на организациите на 
здружениот труд во меѓународната поделба и по-
врзување на трудот; поцелосно користење на по-
стојниот производен потенцијал; реализирање на 
договорените рамки на економските односи со 
странство по регионална структура и по вкупни-
от обем на производи; користење на знаењата и 
творештвото на стручните и научни кадри, како 
и развој и заштита на сопствената технологија, 
сходно на нашите општествено-економски и при-
родни услови; создавање на услови за работа од 
аспектот на стварните долгорочни интереси и по-
треби на работните луѓе; обезбедување на заштита 
на работните луѓе при работа, а на населението за-
штита на околината и природните услови за ж и -
веење; 

—. однесувањето на инвеститорот засновано врз 
целосна одговорност и ефикасност без да се ба-
раат олеснувања и какво и да било изземање од 
системот, освен во рамките дадени во уставот и во 
спогодбите меѓу работниците и организациите на 
здружениот труд; обезбедување на финансиски 
средства за целосна изградба и за почеток на 
производството, вклучувајќи ги и обртните сред-
ства; обезбедување на материјални претпоставки 
за идното производство — енергија, вода, сурови-
ни, заштита на околината; обезбедување долгороч-
на реализација на производството односно услу-
гата; економскиот ефект да биде повисок од про-
секот во групацијата, а најмалку до тој просек; 
обезбедување примена на договорените пошироки 
развојни обврски и услови во однос на: вработу-
вањето, стручната спрема и натамошното оспосо-
бување на работниците за работа и управување, 
менувањето на стопанската структура и оствару-
вањето на приоритетните правци на развојот, ос-
тварувањето на минималните критериуми на тех-
ничко-технолошко усогласување и поврзување на 
земјата, почитувањето на стратешко-одбранбените 
аспекти, остварувањето на утврдената станбена 
политика и станбено-комуналната изградба и 
слично. 

Основни носители на остварувањето на поли-
тиката на економска стабилизација, со што ќе се 
обезбедуваат постабилни односи во стопанството и 
општеството, се работниците во здружениот труд 
кои општествено-економски се нај заинтересирани 
за економската стабилизација, а и се повикани да 
обезбедуваат што постабилни услови за својот раз-
вој. Работниците во здружениот труд, преку раз-
ни облици на хоризонтално и вертикално поврзу-
вање и преку делегатскиот систем, претставуваат 
основен фактор во креирањето и спроведувањето 
политиката на стабилен и динамичен економски 
и социјален развој во сите средини и на сите 
нивои на општествената организираност. 

III. ДОИЗГРАДУВА!!^ И УСОВРШУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИЧКОТО ЗАКОНОДАВСТВО И НА 

ПРАВНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКАТА 

Во областа на законодавната дејност ќе про-
должи процесот на доизградување и усовршува-
ње на републичкото законодавство и на правниот 
систем на Републиката, во согласност со устав-
ните решенија. 

Правниот систем на Републиката, како инте-
грален дел на единствените основи на правниот 
систем на Југославија и како правен систем на 
социјалистичко самоуправно општество треба: 

— да биде доследен правен израз на со уста-
вите утврдени основни самоуправни општествено-
економски и политички односи, за да се овозможи 
остварување и натамошен развој на тие односи; 

— да придонесе за оживотворување на полити-
ката, целите и задачите што произлегуваат од -доку-
ментите на X конгрес на СКЈ и на VI конгрес на 
СКМ и на тој начин да ги изрази историските ин-
тереси на работничката класа и на сите работни 
луѓе, како и правците во развојот на самоуправ-
ното социјалистичко општество; 

— да го зацврсти принципот на уставноста и 
законитоста во остварувањето на слободите, пра-
вата и должностите на човекот и 'граѓанинот, са-
моуправувањето, општествената сопственост, само-
упоавните и другите права на организациите на 
здружениот труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници и на општествено-политичките 
заедници. 

При изградбата на таквиот правен систем тре-
ба да се тргнува од следните претпоставки: 

1. Бројноста и суштинскиот карактер на устав-
ните промени, посебно во областа на основните 
олштествено-економски односи ја налагаат потре-
бата од создавање на нов правен систем. Тоа треба 
да биде цел на законодавната политика. Преку тоа 
ќе се одговори и на барањата на револуционерни-
от континуитет на развојот на нашето општество 
и на основните правно-политички цели на зако-
нодавната реформа. 

2. Законодавството да биде засновано врз ос-
новните правни институти утврдени со уставите, 
со што ќе се обезбеди новата општествено-економ-
ска положба на работникот, како основен субјект 
на општествено-економските односи и како носи-
тел на сите права, должности и одговорности во 
севкупноста на општествено-економските односи, 
пред се, односите на општествената репродукција. 

3. Во законодавната дејност да се обезбеди ра-
ционализација на законодавниот систем и да се от-
странат бројноста, парцијалноста и различното ре-
гулирање на исти односи во повеќе законодавни 
акти. 

4. Законодавниот систем мора да го поддржува 
и уште повеќе да го афирмира развојот на само« 
управното право врз основа на самоуправно уре-
дување на правата, обврските и одговорностите на 
субјектите на основните општествено-економски 
односи, а пред се, преку општествените договори, 
самоуправните спогодби и другите самоуправни 
општи акти, во согласност со законот. 

Новиот законодавен систем треба да го овоз-
можи и да го забрза развојот на таквото авто-
номно право. 

5. Решително да се отстрануваат појавите кои 
доведуваат до надминување на со уставите утвр-
дениот обем и димензии на нормативната надлеж-
ност на Републиката и да се настојува да се остава 
што поширок простор односите да се регулираат 
преку општествено договарање и самоуправно спо-
годување и со самоуправни акти на организациите 
на здружениот труд, месните заедници, другите са-
моуправни организации и заедници и општините. 

Ваквите тенденции во развојот на републич-
кото законодавство треба да придонесат за осло-
бодување и афирмација на творечките иницијати-
ви на работните луѓе и граѓаните за самоуправно 
уредување на односите во согланост со условите 
и потребите во кои тие работат и живеат, како и 
за децентрализација на законодавната иницијатива. 

6. Неопходна е содржинска и временска усо-
гласеност на републичкото со сојузното законо-
давство, а посебно со системските закони. 

Во остварувањето на единствени основи на 
правниот систем посебно значење има меѓурепуб-
личката соработка за законодавно уредување на 
оние прашања што се од посебно значење за ос-
тварување на единството на општествено-економ-
скиот и политичкиот систем на СФРЈ, како и на 
други прашања што се од заеднички интерес. 

7. Собранискиот делегатски систем битно треба 
да го измени севкупниот законодавен процес. Тој 
треба да овозможи во законите да дојдат до цело-
сен израз интересите на работничката класа и на 
сите работни луѓе, кои фактички стануваат твор-
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ци на законот, да овозможи ставовите и мисле-
њата во кои се изразуваат тие интереси, да се 
конфронтираат, усогласуваат и формулираат во вид 
на заеднички прифатени одлуки. За таа цел не-
опходно е да се развива адекватен систем на ин-
формирање, со оглед на тоа што целосната и се-
страна информираност е основна претпоставка за 
секое одлучување. 

Во таа смисла подготовките и донесувањето 
на значајни системски закони треба да се одвиваат 
по постапка што ќе обезбеди најшироко и најсе-
опфатно консултирани на базата. 

Преку јавни дискусии, стручни консултации и 
договарања, во законодавниот процес треба да се 
вклучуваат најшироките кругови на заинтереси-
раните соодветни општествено-економоки и поли-
тички субјекти и со тоа да се надминуваат рамките 
на затворениот круг на неговите автори и да се 
создаваат услови за секоја самоуправна иниција-
тива. 

8. Со цел да се спроведе натамошна деетати-
зација на законодавниот систем, треба да се под-
држуваат самоуправните иницијативи и да се пре-
несуваат овластувања врз организациите на здру-
жениот труд и други самоуправни организации и 
заедници, општествени организации, здруженија на 
граѓани и на други организации, во областите на 
нивната дејност, со свои акти да уредуваат и од-
носи од поширок интерес, да решаваат во поеди-
нечни предмети за определени права и обврски и 
да вршат други јавни овластувања. 

9. Законодавниот систем треба да биде што по-
стабилен, да не трпи чести изменувања и дополну-
вања. Тие навистина не ќе можат да се одбегнат, 
но затоа треба да се сведат на оние случаи во кои 
ќе биде неопходна таква парцијална законодавна 
акција. Но и во тие случаи, кога со измените и 
дополнувањата суштински се менува законот или 
кога се во прашање измени и дополнувања од по-
голем обем, корисно би било наместо нив да се 
донесуваат нови целосни закони.* 

IV. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА 
НАДЗОРОТ НАД ОСТВАРУВАЊЕТО НА УСТАВ-

НОСТА И ЗАКОНИТОСТА 

Поаѓајќи од тоа дека на работничката класа и 
на работните луѓе им се потребни ефикасни др-
жавни органи, кои доследно ќе ги остваруваат за-
дачите утврдени со уставот и законите, ќе го 
штитат самоуправувањето и општествениот поре-
док, Собранието ќе се грижи за: 

— доследно и целосно остварување на зада-
чите што произлегуваат од заклучоците на Прет-
седателството на Централниот комитет на Соју-
зот на комунистите на Југославија за за јакнува-
ње на законитоста во работењето на стопанството; 

— што поефикасно функционирање на судови-
те на здружениот труд и општествениот правобра-
нител на самоуправувањето; 

— стручно, кадровско, материјално и организа-
ционо оспособување на органите на државната 
управа, правосудството, органите за внатрешни ра-
боти, службата на општественото книговодство, да-
ночните, инспекциските и другите служби, за ефи-
касно остварување на нивната улога и за почи-
тување на уставноста и законитоста во сите обла-
сти на општествениот живот. 

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА КОНЦЕПЦИЈАТА НА 
ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ЈАКНЕЊЕ НА 

ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА 

Собранието трајно и одговорно ќе се ангажира 
преку сите свои активности во натамошната из-
градба и јакнење на единствениот систем на оп-
штонародната одбрана и општествената самоза-
штита. 

Во оваа смисла пред Собранието се поставу-
ваат следните задачи: 

— низ законодавната и друга активност што 
повеќе да се изразува творештвото и иниција-
тивата на работниот човек, како основен носител 
и решавачки фактор на општонародната одбра-
на и општествената самозаштита; 

— да утврдува и презема мерки за обезбеду-
вање на материјални и други услови за јакнење 
на општоиародната одбрана и општествената само-
заштита; 

— организирање, прилагодување и оспособува-
ње на Собранието, неговите собори и нивните 
работни тела за работа во воени услови; 

— јакнење на општествениот надзор и засилу-
вање на самоуправната работничка контрола, за-
штита на самоуправните права и на општествена-
та сопственост. 

VI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОС-
ТИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ВРШЕЊЕТО НА 

ФУНКЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Собранието ќе учествува во утврдувањето на 
политиката на федерацијата и во донесувањето на 
законите од делокругот на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ, што 
се донесуваат во согласност со собранијата на со-
цијалистичките републики и на социјалистичките 
автономни покраини. 

Собранието ќе се залага за зголемена одговор-
ност за ефикасно функционирање на органите на 
федерацијата и за развивање на најширока сора-
ботка, спогодување и договарање меѓу републиките 
и автономните покраини во Југославија како це-
лина врз принципите на рамноправност, солидар-
ност и заемност. 

Со сите свои активности Собранието ќе насто-
јува преку одговорно учество на собранијата на 
републиките и покраините во изградувањето на 
вкупните социјалистички самоуправни односи во 
земјата и натаму да јакне кохезијата на југо-
словенската заедница и да се зацврстува нејзината 
меѓународна положба и углед. 

Собранието ќе учествува рамноправно со собра-г 
нијата на другите социјалистички републики и на 
социјалистичките автономни покраини во утврду-
вањето и спроведувањето на надворешната поли-
тика на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и на нејзините односи со други држа-
ви и за натамошно развивање на сестраната сора-
ботка со соседните земји. 

Собранието ќе ги разгледува прашањата кои 
се однесуваат на остварувањето на правата на де-
ловите \на македонскиот народ што како национал-
но малцинство живеат во соседните земји. 

Реализацијата на политиката за побрз развој на 
стопански недоволно развиените републики и САП 
Косово ќе претставува посебна активност на Со-
бранието заради нејзиното посебно значење за 
унапредување на меѓунационалните односи и за-
б р з у в а њ е т о на единството на нашата социјалис-
тичка заедница. 

VII. ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕЃУРЕПУБЛИЧКАТА 
СОРАБОТКА 

Собранието ќе продолжи со остварувањето на 
соработката со собранијата на другите социјалис-
тички републики и на социјалистичките автономни 
покраини и со нив ќе развива меѓусебни односи 
во остварувањето на задачите од заеднички инте-
рес, а особено во поглед на усогласувањето на сто-
панскиот и општиот општествен развој, во уреду-
вањето на општествените односи и во други обла-
сти од надлежноста на републиките и покраините, 
кога е тоа во заеднички интерес и придонесува за 
создавање на поповолни услови за остварување 
правата на работните луѓе, граѓаните, организации-
те на здружениот труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, рамноправноста на народите 
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и народностите и за обезбедување на единството и 
стабилноста на југословенскиот пазар, народната 
одбрана и безбедноста на земјата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-411 
3 февруари 1976 година 

Скоп ј е 
Претседател 

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

45. 
Врз основа на член 168 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ", бр. 3/73), републичкиот секретар 
за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОС-
ТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУ-
ЏЕТИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ 

ЗА 1974 ГОДИНА 

1. Во Упатството за составување на завршната 
сметка на буџетите на Републиката и општините 
за 1974 година („Службен весник на СВМ", бр. 14/74 
и 5/75), во називот, во точките 10 (потточките 1) и 
5) став 4) и 16 став 1 и во називите на обрасците 
ЗСБ I до VIII, бројката „1974" се заменува со број-
ката „1975". 

2. Во точката 4 потточката 10) се брише. 
3. Во точката 6 став 3 и 4, бројката „1974" се 

заменува со бројката „1975", а бројката „1975" се 
заменува со бројката „1976". 

4. То точката 13 став 1 и точката 15 став 3 
бројката „1975" се заменува со бројката „1976". 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-488/1 
17. И. 1976 година 

С кј о п ј е 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

46. 
Врз основа на член 78 од Законот за средствата 

за работа на органите на управата („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 29/73), републичкиот секретар за 
финансии донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА 

СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 
1974 ГОДИНА 

1. Во Упатството за начинот на изготвување 
на завршната сметка на органите на управата за 
1974 година („Службен весник на СРМ", бр. 6/74 и 
5/ 75), во називот, во точките 1 и 4 (потточките 1) 
до 8), во главата II поднасловите 1, 2, 6 и 9, во 
точките 7 став 1, 8 став 1, 9 став 6, 10 став 1, 11 
став 16, 13 став 1 и 14 став 1 и во називите на 
обрасците I до VIII бројката „1974" се заменува 
со бројката „1975". 

2. Во точката 6 став 1 (потточка 1) и став 2 и 
3 и во точките 12 и 15, бројката „1974" се заменува 
со бројката „1975", а бројката „1975" се заменува 
со бројката „1976". 

3. Во точката 17, зборовите „5 март 1975" се 
заменуваат со зборовите „29 февруари 1976". 

4. Во точката 19 став 1, бројката „15" се заме-
нува со бројката „10". 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-488/1 
17 И 1976 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

47. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на членот 4 од Одлуката за утврдување 
ерозивни подрачја на територијата на општината 
Битола бр. 03-7834/1, донесена од Собранието на 
општината Битола на 28 јули 1966 година, по одр^ 
жаната јавна расправа на 24 декември 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 4 од Одлуката за ут-
врдување ерозивни подрачја на територијата на оп-
штината Битола бр. 03-7834/1, донесена од Собра-
нието на општината Битола на 28 јули 1966 го-
дина („Службен гласник на општина Битола" бр. 
13/66), во делот во кој е определено дека со еро-
зивните подрачја од член 2 од одлуката управува 
Водостопанското претпријатие „Пелагонија" во Би-
тола. 

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

3. По повод на претставка Уставниот суд на 
Македонија со решение У. бр. 31/75 од 2 октом-
ври 1975 година поведе постапка зо оценување за-
конитоста на член 4 од одлуката означена во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа, Судот утврди дека во членот 2 од 
оспорената одлука се утврдени подрачјата на кои 
земјиштето е загрозено од ерозија и порои и дека 
во членот 4 од таа одлука е определено со про-
тиверозивниот систем, со ерозивните подрачја од 
членот 2 да управува Водостопанското претпри-
јатие „Пелагонија" во Битола. Потоа Судот, на 
основа прибавените известувања, утврди дека Во-
достопанското претпријатие „Пелагонија" во Би-
тола управува со сите парцели кои според одлу-
ката спаѓаат во ерозивните подрачја на тој начин 
што извршило пре ориентација на културата и нив 
ги држи во владение. 

Оспорената одлука е донесена на основа ста-
вот 1 на член 3 од Законот за заштита на зем-
јиштето од ерозија и порои („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/60 и „Службен весник на СРМ" бр. 
4/65 и 16/65), според кој ерозивното подрачје го 
утврдува општинското собрание со одлука. Спо-
ред ставот 1 на член 5 од овој закон, објекти за 
заштита на земјиштето од ерозија и порои се гра-
дежни објекти и долгогодишни земјоделски и шум-
ски насади подигнати за таа цел кои, според ста-
вот 2 на овој член, се изградуваат односно поди-
гаат така што да претставуваат единствена зашти-
та и економско-техничка целина на ерозивното 
подрачје (противерозивен систем). Со противеро-
зивниот систем, според членот 14 од законот, уп-
равува водна заедница, шумарска или земјоделска 
работна организација одредена од органот што го 
утврдил ерозивното подрачје, а кој може да ос-
нива и посебна работна организација за управу-
вање со против ерозивни от систем изграден на тоа 
подрачје. Овој закон престанал да важи со вле-
гувањето во сила на Законот за водите. 

Од друга страна и според членот 103 од За-
конот за водите („Службен весник на СРМ" бр. 
47/73), со чие влегување во сила престанал да ва-
ж и Законот за заштита на земјиштето од ерозија 
и порои, границите на ерозивното подрачје (еро-
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дирано и од ерозија загрозено подрачје) ги опре-
делува општината или спогодбено собранијата на 
две или повеќе општини ако ерозивното подрачје 
се протега на две или повеќе општини, а Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија може 
да прогласи ерозивно подрачје за чие прогласу-
вање е надлежно општинско собрание, ако тоа 
е потребно заради заштита на големи стопански 
или поважни с о о б р а ќ а ј и објекти. Врз основа на 
одлуката за прогласување на ерозивното подрачје 
и елаборатот за заштитните мерки и работи за 
заштита на еродираните површини, согласно чле-
нот НО од законот, органот на општината надле-
жен за водостопанство издава одделни решенија 
за мерките што секој сопственик односно корис-
ник на еродирани површини е должен во опре-
делен рок да ги спроведе, а според членот 112 од 
овој закон, доколку сопственикот односно корис-
никот на еродираната површина и покрај изрече-
ната казна не постапи според решението на оп-
штинскиот орган надлежен за водостопанство, оп-
штината донесува решение за ставање под при-
силна управа на земјиштето согласно со пропи-
сите за користење на селскостопанското земјиште. 
Што се однесува до изградбата, реконструкцијата 
и одржувањето на заштитните објекти и постројки 
за тоа, согласно ставот 1 на член 7 од овој закон, 
се грижи општината која, според ставот 2 на овој 
член, овие работи ги доверува на водостопанска 
организација на здружениот труд, а ако таква не 
постои на друга организација на здружениот труд, 
врз основа на склучен договор. Според тоа, од 
овој закон не произлегува овластување за општи-
ната, покрај можноста за утврдување на ероди-
раните подрачја и подрачјата што се подложни 

на ерозија и порои како и определување на мер-
ките кои треба да ги преземе сопственикот или 
корисникот за заштита на поодделни површини од 
земјиштето во овие подрачја, да може да пропише 
и да ги довери на управување таквите подрачја 
на организацијата на здружениот труд, која се 
грижи за против ер оз ивниот систем, и со тоа трај-
но да ги лиши сопствениците односно корисни-
ците од правото на користење и владение со зем-
јиштето на кое постои право на сопственост. 

Со оглед на тоа што со членот 4 од Одлуката 
за утврдување ерозивни подрачја на територијата 
на општина Битола е определено Водостопанско-
то претпријатие „Пелагонија" во Битола да упра-
вува со ерозивните подрачја утврдени со одлу-
ката, односно нив да ги држи во владение, а не 
како што произлегува од законските одредби само 
да се грижи за изградбата, реконструкцијата и 
одржувањето на заштитните објекти и постројки, 
Судот утврди дека овој дел од членот 4 од одлу-
ката не е во согласност со членот 7 и членот 112 
од Законот за водите, а не бил во согласност и 
со членот 14 од Законот за заштита на земјиштето 
од ерозија и порои во времето на неговото важење. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 31/75 
24 декември 1975 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с.р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

61. 
Врз основа на член 139 од Уставот на СР Ма-

кедонија и член 4 од Меѓурепубличкиот општествен 
договор за основите на развојот на електро-
стопанството од 1974 до 1980 година, Собранието 
на СР Македонија, Претседателството на Репуб-
личката конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Македонија, Советот на Со-
јузот на синдикатите на Македонија, Стопанската 
комора на Македонија, Стопанската банка — Скоп-
је, Централа, Љубљанска банка — Филијала во 
Скопје, организациите на здружениот труд „Елек-
тростопанство" •— Скопје и „Електромакедонија" 
— Скопје, и Собранието на општината на град Скоп-
је, склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗ-
ВОЈ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА ВО СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕ-

РИОДОТ ОД 1976 ДО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Предмет на овој општествен договор е здру-

жување на средствата за развој на електроизвори, 
високонапонска и дистрибутивна мрежа во Соци-
јалистичка Република Македонија за периодот од 
1976 до 1982 година. 

Член 2 
Врз основа на билансните согледувања, по-

требите од електрична енергија по години ќе из-
несуваат: 

Во мил. КВТч 
1976 г. 1977 г. 1978 г. 1919 т. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 
4.017 4.406 5.165 5.735™ 6.395 6.950 7Л20 

Член 3 
Дел од потребните количества на електрична 

енергија ќе се обезбедува со изградба на произ-
водствени, преносни и дистрибутивни капацитети 
и тоа: 

I. Започнати работи 
1. ТЕ Неготино 1x210 МВт 
2. ТЕ Осл оме ј 1x120 МВт со 

рудник за јаглен 
3. Довод на Шарски води 
4. ДВ 380 кВ Косово—Скопје— 

Гевгелија и ТС 380/110 кв 
Скопје 

II. Нови објекти 
1. ТЕ Битола I, 1x210 МВт 

со рудник за јаглен 1975 1976 09.1979 
2. ТЕ Битола И, 1x210 МВт 

со рудник за јаглен 1975 1977 11.1980 
3. ХЕ Тиквеш II 48 МВт 1976 1977 12.1978 
4. ХЕ Козјак 37,5 МВт 1976 1978 11.1981 
5. ХЕ Градец 54 МВт 1976 1978 11.1981 
6. ХЕ Чебрен 127,5 МВт 1976 1978 11.1982 
7. Високонапонска мрежа — 1976 1982 
8. Студии и истражувања 1976 1982 

III. Дистрибутивна мрежа — 1976 1982 

— 1974 07.1977 

— 1973 11.1977 
— 1968 10.1976 

— 1974 12.1976 
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Член 4 
Корисници на средствата за изградба на елек-

троенергетски објекти од член 3 на овој договор се 
организациите на здружениот труд „Електростопан-
ство" — Скопје и „Електромакедонија" —• Скопје. 

Член 5 
Учесниците во овој општествен договор се со-

гласија кредитирањето на објектите од член 3 на 
овој договор да се врши преку Стопанската банка 
— Скопје, Централа. 

Член 6 
Динамиката на вложувањето на средствата и 

градбата на објектите од член 3 на овој договор ќе 
се врши според усвоените програми на корис-
ниците на средствата од член 4 на овој договор, 
во согласност со Програмата на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Корисниците на здружените средства, по по-
треба, можат да вршат ребаланс на средствата што 
се обезбедуваат врз основа на овој договор и тоа 
Организацијата на здружениот труд „Електросто-
панство" — Скопје на средствата што се издво-
јуваат за изградба на електроенергетски извори 
и преносна мрежа и Организацијата на здружениот 
труд „Електромакеданија" — Скопје на средствата 
што се издвојуваат за изградба на дистрибутивна 
мрежа. 

Член 7 
Потребните средства за изградба на електро-

енергетските објекти предвидени во член 3 на овој 
договор ќе се обезбедуваат од: 

1. Фондот на федерацијата за кредитирање по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини, 

2. средствата на основните организации на здру-
жениот труд на „Електростопанство" — Скопје, 

3. средствата на основните организации на здру-
жениот труд на „Електромакедониј а" — Скопје, 

4. учество на Стопанската банка — Скопје, 
5. учество на Љубљанската банка — Филијала 

Скопје, 
6. здружените средства врз основа на Законот 

за здружување на дел од средствата на општес-
твената репродукција за изградба на електроенер-
гетски објекти, 

7. средствата остварени од зголемување цената 
на електричната енергија по основ на овој договор 
за секој преземен киловат час, 

8. учество на Фондот за обнова и изградба на 
Скопје за изградба на ХЕ „Козјак", 

9. во користење на странски кредити, 
10- Други извори. 

Член 8 
Средствата од точка 1 на член 7 ќе се обез-

бедат со издвојување на 15% од вкупниот прилив 
на средствата на Фондот на федерацијата, за кре-
дитирање побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини за 
периодот од 1976 — 1980 година. 

Член 9 
Средствата од точка 2 и 3 на член 7 ќе се 

обезбедат од основните организации на здружениот 
труд „Електростопанство" — Скопје и на „Елек-
тромакедонија" — Скопје од дистрибутивната деј-
ност со издвојување на: 

— најмалку 85% од средствата на остварениот 
доход по завршните сметки за 1975 година и на-
редните години се до 1982 година, по одбивање на 
средствата за договорните и законски обврски, ка-
ко и на средствата за лични доходи на работни-
ците, исплатени во согласност со основите и мери-
лата утврдени со Самоуправната спогодба за рас-
пределба на доходот и личните доходи; 

— сите слободни средства на амортизацијата 
формирани од 1 јануари 1976 година до 31 декем-
ври 1982 година. 

Под договорни обврски во смисла на алинеја 
1 на став 1 од овој член се подразбираат: камати 
на кредити и надоместок за други банкарски ус-
луги, премии за осигурување, обврски од доходот 
по основ на обезбедување на средства за заедничко 
работење и други договорни обврски, кои врз ос-
нова на закон се намируваат од доходот, како и 
стасаните отплати по заеми што не се обезбеду-
ваат од средствата на амортизацијата, а под за-
конски обврски се подразбираат сите законски об-
врски, вклучувајќи го и издвојувањето на делот 
на заемот на Фондот на федерацијата за креди-
тирање побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, како 
и издвојувањето на Фондот на заеднички резерви. 

Под слободни средства на амортизацијата во 
смисла на став 1, алинеја 2 од овој член се под-
разбираат вкупните калкулативни средства на 
амортизацијата, намалени за целиот износ на ста-
саните отплати по долгорочните заеми и за на ј -
неопходните ремонти на активниот дел на елек-
троенергетските објекти, по претходно одобрува-
ње од централните работнички совети на органи-
зациите на здружениот труд на „Електростопан-
ство" — Скопје и „Електромакедонија" — Скопје. 

Член 10 
За плаќање на аванси, меѓуплаќања и отплата 

на кредитираниот дел на увозната опрема, како 
и за други плаќања спрема странство, за кои е 
потребно да се обезбедат сопствени девизни сред-
ства, на основните организации на здружениот 
труд на „Електростопанство" — Скопје и на „Елек-
тромакедонија" — Скопје се здружува пресмета-
ното право за откуп на девизи по основ на амор-
тизација. 

Член 11 
Средствата од точка 4 на член 7 ќе се обез-

бедат од банкарски средства на Стопанската банка 
— Скопје, Централа, со сите нејзини деловни еди-
ници и тоа сразмерно на состојбата на Фондот на 
основачите и вкупните динарски и девизни депо-
зити на населението по завршните сметки за пери-
одот од 1975—1982 година, но не помалку од 100 
милиони динари годишно. 

Издвоените средства од претходниот став на 
Стопанската банка — Скопје, Централа, ќе и би-
дат вратени во 20 еднакви полугодишни ануитети, 
почнувајќи од 1 јануари 1983 година. 

Средствата од точка 5 на член 7 ќе се обез-
бедат од банкарски средства на Љубљанската бан-
ка — Филијала во Скопје, по 10 милиони динари 
годишно и тоа во периодот од 1976—1980 година. 
Условите под кои ќе се користат кредитите ќе се 
утврдат договорно меѓу оваа банка, Стопанската 
банка — Скопје, Централа, и Организацијата на 
здружениот труд „Електростопанство" — Скопје. 

Член 12 
Средствата од точка 6 на член 7 ќе се обез-

бедат и ќе се користат согласно со Законот за 
здружување на дел од средствата на општествената 
репродукција за изградба на електроенергетски 
објекти. 

Член 13 
Средствата од точка 7 на член 7 ќе се обез-

бедат со зголемување цената на електричната енер-
гија за секој преземен киловат час на сите по-
трошувачи, освен на претшколските и школеќите 
установи, радио-телевѕизијата, театрите и музеите, 
и тоа: 

— 3 пари од директните потрошувачи приклу-
чени на прекосната мрежа; 

— 15 пари од потрошувачите — домаќинствата; 
— 5 пари од организациите на здружениот труд 

од областа на индустријата и земјоделството; 
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— 25 пари од другите потрошувачи на елек-
трична енергија. 

Зголемувањето цената на електричната енерги-
ја ќе се изврши од 1 јануари 1976 година и ќе ва-
жи до 31 декември 1982 година. 

Член 14 
Корисници на средствата од претходниот член 

се: 
1. Организацијата на здружениот труд „Елек-

тростопанство" — Скопје: 
— 3 пари од директните потрошувачи на елек-

трична енергија, приклучени на преносната мрежа; 
— 10 пари од потрошувачите на електрична 

енергија — домаќинствата; 
— 3 пари од организациите на здружениот 

труд-потрошувачи на електрична енергија во об-
ласта на индустријата и земјоделството, приклу-
чени на дистрибутивната мрежа; 

— 25 пари од другите потрошувачи на елек-
трична енергија, приклучена на дистрибутивната 
мрежа. 

2. Организацијата на здружениот труд „Елек-
тромакедонија" — Скопје: 

— 5 пари од потрошувачите на електрична 
енергија — домаќинствата; 

— 2 пари од организациите на здружениот труд 
— потрошувачи на електрична енергија во об-
ласта на индустријата и земјоделството, приклу-
чени на дистрибутивната мрежа. 

Член 15 
Средствата од точка 8 на член 7 ќе се обез-

бедат од средствата на Фондот за обнова и изградба 
на Скопје за изградба на браната ХЕ „Козјак" 
како неповратни средства за обезбедување на ре-
тенционен простор за одбрана од поплави на град 
Скопје, согласно со решението за регулација на 
реката Вардар. 

Член 16 
Средствата од член 9 на овој договор ќе се 

уплатуваат со поднесувањето на завршната смет-
ка на посебни сметки во Стопанската банка — 
Скопје, Централа. 

Член 17 
Средствата по основ на зголемувањето на це-

ната на електричната енергија, предвидени со член 
13, се уплатуваат на посебна сметка ка ј Стопан-
ската банка — Скопје, Централа, од организаци-
јата која му испорачала електрична енергија на 
потрошувачот во рок од 7 дена по наплатата. 

Овие средства ќе се даваат на корисниците од 
член 4 за изградба на објектите од член 3 на овој 
договор, без обврска за враќање. 

Организациите на здружениот труд „Електро-
стопанство" — Скопје и „Електромакедонија" — 
Скопје земаат обврска за овие средства да извршат 
калкулативна пресметка во висина на своите ану-
итета, сметано по просечните услови на одобре-
ните кредити од други извори на средства по овој 
договор и износот на ануитетите да го внесуваат 
во деловниот фонд наменски за изградба на елек-
троенергетски изводи, преносна и дистрибутивна 
мрежа. 

Обврските од претходниот став организациите 
на здружениот труд „Електростопанство" — Скоп-
је и „Електромакедонија" — Скопје, ќе ги утврду-
ваат со самоуправна спогодба со основните орга-
низации на здружениот труд — корисници на овие 
средства, по нивното конституирање. 

Учесниците на овој договор се согласни пра-
вата и обврските од став 3 на овој член да можат да 
ги пренесат на интересните заедници за електро-
стопанство и електродистрибуција за исти намени. 

Член 18 
Уплатените средства на основните организации 

на здружениот труд од член 9 на овој договор ќе 
им се вратат во 36 еднакви полугодишни ануи-
тет^ почнувајќи од 1 јануари 1983 година, со пре-
сметување на камата по стапка од 3,25% годишно. 

Каматната стапка од претходниот став банката 
може да ја зголеми уште за 0,5'а/о на име пропи-
шани задолжителни издвојувана во фондови и до 
0,25% на име провизија и манипулативни трошоци. 

Каматата на издвоените средства од член 9 
на овој договор од денот на уплатата до денот на 
нивното ставање во отплата .ќе се додава на глав-
нината. 

Член 19 
Обврските меѓу Стопанската банка и основ-

ните организации на здружениот труд „Електро-
стопанство" — Скопје и „Електромакедонија" — 
Скопје што произлегуваат од член 18 на овој до-
говор ќе се регулираат со посебен договор. 

Член 20 
Средствата од овој договор наменети за финан-

сирање на објектите од член 3, Стопанската банка 
— Скопје, Централа, ќе ги одобрува на организа-
циите на здружениот труд „Електростопанство" —• 
Скопје и „Електромакедонија" — Скопје односно 
на нивните основни организации на здружениот 
труд. 

Одобрувањето и користењето на средствата ќе 
се врши по основ на договори склучени меѓу Сто-
панската банка — Скопје, Централа, и корисни-
ците на средствата од претходниот став. 

Здружените средства на основните организа-
ции на здружениот труд на „Електромакедонија" 
— Скопје од член 9 и средствата од член 14, точка 
2, Стопанската банка — Скопје, Централа, ќе ги 
пренесе на своите филијали, преку кои ќе се вр-
ши финансирање на објектите од дистрибутивната 
мрежа. 

Член 21 
За реализација на предвидената динамика за 

изградба на објектите, Стопанската банка — Скоп-
је, Централа, се обврзува да донесува одлуки по 
барањата за инвестициони кредити во смисла на 
општите и поблиските услови за кредитирање на ј -
доцна 45 дена од поднесувањето на комплетната 
економско-техничка документација. 

Член 22 
Условите под кои ќе се одобруваат кредитите 

на корисниците на средствата од член 20 на овој 
договор ги определува Стопанската банка — Скопје 
во согласност со Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 23 
Организациите на здружениот труд „Електро-

стопанство" — Скопје и „Електромакедонија" — 
Скопје, корисници на средствата, се обврзуваат 
одобрените средства да ги користат наменски за 
изградба на објектите,од член 3 на овој договор, 
редовно да ги плаќаат стасаните ануитети по кре-
дитите и да ги Извршуваат и другите обврски 
предвидени со договорот за користење на сред-
ствата. 
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Член 24 
Организациите на здружениот труд „Електро-

стопанство" — Скопје и „Електромакедонија" — 
Скопје и Стопанската банка — Скопје ќе анга-
жираат и странски кредити за изградба на про-
грамираните електроенергетски објекти од член 3 
на овој договор. 

Член 25 
Службата на општественото книговодство —• 

Централа за СР Македонија, ќе се грижи за из-
двојување на средствата од членовите 9, 11, 12, 13, 
14, 15 и 16 на овој договор. 

Член 26 
Споровите во врска со извршувањето на об-

врските од овој договор ќе се решаваат од арби-
тражна комисија составена од пет члена, од кои 
по еден член од Организацијата на здружениот 
труд „Електростопанство" — Скопје, Организаци-
јата на здружениот труд „ Електромакедонија" — 
Скопје, Стопанската банка — Скопје, Стопанската 
комора на Македонија и Републичкиот секретаријат 
за индустрија и трговија. 

Доколку спорот не биде решен од арбитраж-
ната комисија, за неговото решавање ќе биде над-
лежен Постојаниот избран суд (арбитража) при Сто-
панската комора на Македонија. 

Член 27 
Општествениот договор, во името на учесни-

ците на договорот, го склучуваат нивните овлас-
тени органи. 

Општествениот договор се смета за склучен 
кога ќе го потпишат во истоветен текст овласте-
ните претставници-потпионици на Општествениот 
договор. 

Општествениот договор влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1976 до 31 декем-
ври 1982 година. 

Републички секретар за индустрија 
и трговија, 

м-р Александар Донев, е. р. 

Член на секретаријатот на Претседа-
телството на Републичката конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на 

работниот народ на Македонија, 
Васил Димовски, е. р. 

Потпретседател на Советот на Соју-
зот на синдикатите на Македонија, 

Кицо Нонковски, с.р. 

Потпретседател на Стопанската комо-
ра на Македонија, 

Љубомир Коруноски, е. р 

Генерален директор на Стопанската 
банка — Скопје, Централа, 
Драган Захариевски, е. р 

Директор на Љубљанската банка — 
филијала Скопје, 

Атанас Мечев, е. р. 

Главен директор на ОЗТ „Електро-
стопанство" — Скопје, 

Џоџа Николовски, е. р. 
Директор на ОЗТ „Електромакедони-

ја" — Скопје, 
Стево Матевски, е. р. 

Собрание на општината на град 
Скопје, 

дипл. инж. Југослав Тодоровски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — РАДОВИШ 

62. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 29, став 1 точка 
1 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Радовиш, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување, на седницата на Соборот на деле-
гатите на работниците-корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од здруже-
ниот труд во здравството-даватели на услугите, 
одржана на 29 декември 1975 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ВО 1976 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работниците за 1976 година се оп-
ределува во височина од 8% од бруто личниот до-
ход и други примања, во која се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствената заштита на осигурениците 
од 3%, 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита што припаѓаат на задолжител-

ните видови и другите права од здравственото оси-
гурување од 5°/о. 

Тарифата на придонесот за здравствено оси-
гурување во случај на несреќа на работа и забо-
лување од црофесионални болести се определува 
во височина од: 

— 0,50°/о од остварениот доход намален за пре-
сметаните законски и други обврски, освен да-
нокот на доход, 

— 0,50%> од основицата од која се пресметува 
придонесот на здравственото осигурување предви-
ден со став 1 од овој член за организациите на 
здружениот труд и други организации и заедници 
кои не остваруваат доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствената заштита во странство се определува по 
стапка во висина од 20% од нето личните доходи, 
односно од основицата утврдена со посебна од-
лука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно тарифата на придонесот опре-
делен по член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на Заводот за вработување, за паричен 
надоместок на привремено невработени лица и на 
уживателите на пензија се определуваат во ви-
сина од 11,30% од исплатениот надоместок. 

За лица пријавени во Заводот за вработува-
ње, основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
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невработените лица во време за кое се плаќа при-
донесот за здравственото осигурување. 

Ако во времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да 
се определи на начин утврден со претходниот став, 
бидејќи не се исплаќа надоместок на привремено 
невработени лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи основицата по која последен 
пат е .пресметан придонесот за здравствено оси-
гурување. 

Член 4 

За лица кои работат по договор за дело, ќе 
се плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај на несреќа на работа по стапка од 0,71% 
од исплатениот надоместок. 

Член 5 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и други општи акти на Заедницата, ос-
новицата за пресметување на придонесите е одре-
дена во нето износ, придонесите за здравствено 
осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стап-
ки односно според тарифата пресметана за при-
мена на нето личните доходи односно примањата. 

Пресметувањето на тарифата на начин опре-
делен во претходниот став се врши и кога лич-
ните доходи исклучиво се пресметуваат и се пла-
ќаат во нето износи, како и во случаи кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и се пла-
ќа за поголем број работници вработени во работ-
ните организации. 

Член 6 

Обврзникот за уплата на придонесот е должен 
согласно со член 105 од Законот при уплатата на 
придонесите за здравствено осигурување и посебни-
от придонес за користење на здравствената заштита 
во странство на самиот налог-уплатница да даде 
спецификација за уплатените придонеси по видо-
ви на правата, со ознака на основиците и на пе-
риодот за кој се пресметува и уплатува придо-
несот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно со 
одредбите од став 2 на овој член службата, од-
носно поштата нема да го прими налогот-уплат-
ницата во смисла на член 38 од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 7 

Придонесот го пресметуваат и го плаќаат об-
врзниците на начинот утврден со закон, со ста-
тутарна одлука на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Радовиш и другите 
општи акти на Заедницата. 

Член 8 

Со денот на примената на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за стапките и тарифите 
на придонесите за здравственото осигурување на 
работниците и стапките на посебните придонеси 
за користење на здравствената заштита во стран-
ство за 1975 година бр. 01-1539/1 од 30 декем-
ври 1974 година {„Службен весник на СРМ", бр. 
7/75). 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1976 година. 

29 декември 1975 година 
Радовиш 

П р е т с е д а т е л , 
Глигор Дунгевски, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ВОЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Воениот суд во Скопје во имотноправната ра-
бота на тужителката државата СФРЈ — ВП. 5573 
— Скопје, против тужениот Јовановски Митруш, 
од Битола, ул. „ХУ1-та" бр. 14, сега живее во 
странство, поради регресна штета во износ од 5.000 
динари, му го постави на тужениот за привремен 
застапник потполковникот во правната служба 
Саша Милан, воен бранител при овој суд, врз 
основа на член 77, став 2, точка 5 од ЗПП, бидејќи 
тужениот живее во странство а нема полномош-
ник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот во наведената правна работа 
додека тужениот или неговиот полномошник не се 
јават пред судот, односно додека органот за ста-
рателство не го извести судот дека поставил ста-
рател. 

Од Воениот суд во Скопје, ИП. бр. 22/74 од 
25. XI. 1975 година. (181) 

Воениот суд во Скопје во имотноправната ра-
бота на тужителката државата СФРЈ — ВП. 6897 
— Сарајево, која по овластување ја застапува пра-
вобранителството при ВП 5573 — Скопје, против 
тужениот Мемиќ Изета од Тетово, ул. „ П р е ч а н -
ска" бр. 13, сега живее во странство, поради рег-
р е с а штета во износ од 51.831,25 динари, му го 
постави за привремен застапник потполковникот 
во правната служба Саша Милан, воен бранител 
при овој суд, врз основа на член 77, став 2, точка 
5 од ЗПП, бидејќи тужениот живее во странство 
и нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот во наведената правна работа се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се 
јават пред судот, односно додека органот за ста-
рателство не го извести судот дека поставил ста-
рател. 

Од Воениот суд во Скопје, ИП бр. 79/73 од 
25. XI. 1975 година. 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје тужителката 
Ангелина Гошевска, родена Гроздановска, од Скоп-
је, поднесе тужба за развод на брак против ту-
жениот Благој Готевски од Скопје, сега со не-
позната адреса. 
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Бидејќи сегашната адреса на тужениот е не-
позната, истиот се повикува во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас, да ја достави сегаш-
ната своја адреса во судот. Во спротивно ќе му 
биде поставен старател кој ќе ги штити неговите 
интереси во овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1974/75. (15) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужба на тужителката Ристовска-Томовска Па-
раскева од село Горно Ботујше, Кичевско, против 
тужениот Ристовски Груов Ристо од село Горно 
Јеловце, Гостиварско, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Ристовски Груов Ристо 
од село Горно Јеловце, Гостиварско, да се јави во 
овој суд или да ја достави својата точна адреса 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно судот ќе му определи старател кој 
ќе го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2256/75. (12) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката 
Адифете Хаџиу од село Желино, општина Тетово, 
родена Штрајку, против тужениот Мемет Хаџиу 
од село Рашче, Скопско, роден на 1. X. 1942 година 
во село Рашче, од татко Реџеп Хаџиу и мајка Са-
диќе, сега со непознато место на живеење, на ра-
бота во странство. 

Се повикува тужениот Мемет Хаџиу во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот да се јави лич-
но на судот или да ја соопшти својата адреса. Во 
спротивно ќе му се постави привремен старател 
кој ќе го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 992/75. (10) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Ристески Ристе од Прилеп, ул. „Цане Коња-
рец" бр. 159, поднесе тужба до овој суд за утврду-
вање на татковство, против Алија Асаноски од 
Прилеп, сега со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Алија е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во овој суд или да одреди свој застапник. Во спро-
тивно ќе му биде Одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 566/75. (11) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Пред Општинскиот суд во Охрид во тек е пос-
тапката за наголемување на издршка по тужбата 
на малолетните тужители Живко, Никола и Вла-
димир Деспотовски од Охрид, против тужениот Пе-
тар Деспотовски. 

Бидејќи тужениот се наоѓа во странство со не-
познато местожителство, судот согласно член 77 
од ЗИП, за негов привремен застапник го определи 
неговиот брат Деспотовски Илија од Охрид. ул. 
„Абас Емин" бр. 26, кој ќе ги врши сите права и 
должности на законски застапник во овој спор, се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред овој суд, односно додека Центарот 
за социјална работа во Охрид не постави старател. 

Од Општинскиот суд во Охрид, П. бр. 215 од 
8. XI. 1974 година. (9) 

18 февруари 1976 

КОНКУРСИ 
Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор во звањето асистент по предметите: 
— Микробиологија, 
— Млекарство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зе-
мјоделскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, потврда за регулирана 
воена обврска, список на стручни и научни тру-
дови и по еден примерок од самите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
четири примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на Конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земат пред-
вид при разгледувањето. (48) 

Советот на Болницата за нервни и душевни 
болести, е. Бардовци — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Одделенски медицински техничар-сестра 1 
Услови за прием: 
Кандидатите да имаат завршена виша меди-

цинска школа со над 2 години пракса во струката. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето. 
^ к о м п л е т н и т е пријави нема да се разгледу-

ваат. (46) 

Врз основа член 9, став 2 и член 11 од Само-
управната спогодба за меѓусебни односи на работ-
ниците во здружениот труд а во врска со член 16, 
став 1 од истата спогодба, Работничкиот совет — 
Комисијата за спроведување постапка за пополну-
вање на работни места при „Електростопанство" 
— Скопје ООЗТ ХЕ „Шпиље" — Дебар 

р а с п и ш у в а 

П О В Т О Р Е Н О Г Л А С 

за пополнување на работното место: 
— Референт за електроодржување — еден из-

вршител 
Покрај општите услови утврдени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите за ова работно место треба 
да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено више техничко училиш-
те — електро смер, 

— да имаат 3 години работно искуство во стру-
ката. 

Огласот е отворен 8 дена по објавувањето. 
Молбите — пријавите со потребната докумен-

тација да се доставуваат до Комисијата за спро-
ведување постапка за пополнување на работни мес-
та при ООЗТ ХЕ „Шпиље" — Дебар. 

Некомплетираните и ненавреме доставените при-
јави нема да се земаат во разгледување. (47) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Бр. 4 — Стр. 71 

Здравствениот дом од Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работни места со неполно 
работно време и тоа: 

1. еден педијатар, за работа еден ден неделно; 
2. еден невропсихијатар, за работа еден ден во 

две недели; 
3. еден биохемичар, за работа еден ден во две 

недели; 
4. еден ортопед, за работа еден ден месечно; и 
5. еден спијалист за ортодонција на вилици и 

заби, за работа еден ден месечно. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
Личен доход и други услови за работа по до-

говор. 
Поблиски информации во управата или на те-

лефон 75-054. (42) 

Советот на Филолошкиот факултет на Универ-
зитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници и соработници и тоа: 
1. за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот методика на наставата по историја на кни-
ж е в н о с т а ^ на народите на СФРЈ; 

2. за еден лектор по предметот италијански ј а -
зик; 

3. за еден асистент при Катедрата за славис-
тика; 

4. за еден асистент при Катедрата за германски 
јазик и литература; 

5. за еден асистент при Катедрата за англиски 
јазик и литература; 

6. за еден асистент при Катедрата за историја 
на книжевностите на народите на СФРЈ. 

Кон пријавите таксирани со 2,00 динари, кан-
дидатите треба да приложат: диплома за завршен 
филолошки факултет (соодветна група), куса биог-
рафија, список на објавени научни и стручни тру-
дови и по еден примерок од трудовите. Пријавите 
со прилозите во 4 примероци, се доставуваат до 
архивата на Филолошкиот факултет — Скопје. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето во „Нова Македонија". (43) 

Советот на Природно-математичкиот факултет 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници и соработници и тоа: 
I. Во смисла на чл. 96, 105 и 112 од Законот за 

високото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 49/74): 

1. за по еден наставник (во сите звања) по 
предметите: 

— диференцијално и интегрално сметање, 
— геометрија (тополегија), и 
— математичка анализа (два наставника); 
2. за соработници: за еден асистент на Биолош-

киот институт (реизбор), за еден помлад асистент 
на Хемискиот институт (избор). 

Услови: За работните места под 1 (наставници) 
— кандидатите треба да имаат завршено соодветен 
факултет, соодветно академско и наставничко зва-
ње; за работните места под 2 — кандидатите треба 
да имаат завршено соодветно високо образование. 

Покрај наведените услови кандидатите треба да 
ги исполнуваат и условите предвидени со Законот 
за високото образование. 

Пријавите во 4 примероци, од кои едната так-
с и р а н со 2 динари таксени марки,- се поднесу-
ваат до Секретаријатот на факултетот. Кон при-
јавата се приложува диплома за степенот на об-
разованието, кратка биографија и список на науч-
ни трудови, со по еден примерок од истите. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (44) 

Врз основа на член 32 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на станувањето — 
Кратово, Конкурсната комисија на Заедницата 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работното место секретар на заедницата од-
носно секретар на стручната служба на Заедницата 

за станување 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, пријавените кандидати треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови: 

1. да имаат висока или виша стручна подготов-
ка, првенствено од правна или економска насока; 

2. потребно работно искуство од станбената деј-
ност; 

3. да поседуваат морално-политички квалитети 
и да се истакнуваат со организаторски способности. 

Личниот доход на избраниот кандидат му го 
определува Собранието на Заедницата во соглас-
ност со одредбите на Самоуправната спогодба за 
распределба на личниот доход. 

Пријавите со сите комплетирани документи се 
доставуваат до Конкурсната комисија на Заедни-
цата. 

Некомплетираните документи не се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (40) 

Конкурсната комисија при Културќо-образов-
ната установа „Браќа Миладиновци" — Струга, врз 
основа на Одлуката бр. 02-25/1, чл. 13 од Законот 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд и чл. 74 од Статутот на Установата, го 
распишува следниот 

К О Н К У Р е 

за директор на установата (реизбор) 
Кандидатите, покрај општите услови предви-

дени со Законот, треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка со над 
3 години практика од кои двете последни во ус-
танова која се бави со образование на возрасни 
и културна дејност; 

— више образование со над 7 години прак-
тика од кои последните 5 години во установа која 
се бави со образование на возрасни и културна 
дејност како и 

— да не е осудуван за кривични дела наве-
дени во чл. 134 од Законот за конституирање и 
запишување во судскиот регистар на организаци-
ите на здружениот труд; 

— со судска одлука да не му е забрането 
вршење на должноста директор; 

— да има морално-политички квалитети. 
Личен доход според Самоуправната спогодба за 

формирање и распределба на доходот и личните 
доходи. 

Некомплетните документи не се земаат пред-
вид при разгледувањето. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". (45) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 18 февруари 1976 
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Конкурсната комисија при Работната органи-
зација За угостителство, туризам и комунални ра-
боти „Маврово" — Маврови Анови врз основа на 
член 39 од Статутот на Работната организација, а 
согласно Одлуката на работничкиот совет за име-
нување директор на Работната организација 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на работната организација 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи, кандидатот треба да ги 
исполнува и следните посебни услови: 

— да има висока стручна подготовка со 4 го-
дини работно искуство на раководно работно место; 

— да има виша стручна подготовка со 6 го-
дини работно искуство на раководно работно место; 

— да има средна стручна подготовка со 8 го-
дини работно искуство на раководно работно мес-
то; или 

— да е ВКВ работник од градежна струка со 
10 години работно искуство на раководно работно 
место. 

Покрај горенаведените услови, кандидатите 
треба да го исполнуваат и овој услов: да поседу-
ваат морално-политички квалитети, организатор-
ски спобоности, да не се осудувани и против нив 
да не е покрената кривична постапка. 

Кон молбите кандидатите треба да ги прило-
жат следните документи: 

1) Диплома — односно уверение во оригинал 
за завршено образование, односно квалификација ; 

2) Потврда за работно искуство; 
3) Уверение да не се осудувани и дека против 

нив не е покрената кривична постапка. 
Личен доход според Правилникот за рас-

пределба на личните доходи во работната орга-
низација. 

Конкурсот е отворен 20 дена сметано од денот 
на објавувањето во дневниот печат. 

Некомплетирани документи и документи добие-
ни по рокот од 20 дена нема да бидат земени пред-
вид за разгледување. 

За резултатите по конкурсот кандидатите ќе 
бидат известени 20 дена по завршувањето на кон-
курсот. 

Молбите со потребните документи да се подне-
сат до: Работната организација за угостителство, 
туризам и комунални работи „Маврово" — Мав-
рови Анови, до Конкурсната комисија. (41) 
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