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705. 
Врз основа на член 318 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и член 109 од За-
конот за системот на општественото планирање и 
за Општествениот план на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 и 30 декември 1982 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 

ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА ВО 1983 ГОДИНА 

1.Тргнувајќи од досега остварените резултати, 
согледаните развојни можности и присутните сло-
жени проблеми и неповолни тенденции во теко-
вите на општествената репродукција, од заеднич-
ките интереси и цели договорени со Општестве-
ниот план на СР Македонија за периодот од 1981 
до 1985 година, од документите на XII конгрес на 
СКЈ и VIII конгрес на СКМ и документите за 
долгорочната програма за економската стабили-
зација, а имајќи ги предвид материјалните фак-
тори и општите услови за стопанисување, полити-
ката на остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година и 
на Долгорочната програма за економска стабили-
зација во 1983 година, основни задачи на полити-
ката на остварувањето на Општествениот план на 
СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година 
во 1983 година се: 

(1) Натамошен развој на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи; 

(2) Запирање на неповолните трендови во за-
бавената стопанска активност и остварување ната-
мошен пораст на материјалното производство, а 
пред се на индустриското производство врз основа 
на зголемување на извозот и врз повисоко ко-
ристење на постојните потенцијали; 

(3) Позначајни зголемувања на извозот на сто-
ки и услуги, пред се на конвертибилното подрачје 
и уредно намирување на пристигнатите обврски 
спрема странство; 

(4) Натамошно сведување на потрошувачката 
во реални рамки; 

(5) Јакнење на материјалната основа и на уло-
гата на здружениот труд во целокупната репро-
дукција; 

(6) Запирање на порастот на невработеноста и 
водење на активна социјална политика. 

Остварувањето на овие задачи треба да се обез-
беди со: 

—<1 преземање мерки за зголемување на произ-
водството и услугите, пред се на производството 
за извоз, енергија и храна, со поцелосно и пора-
ционално користење на домашните ресурси, човеч-
ки потенцијали и производствените капацитети; 

— создавање услови за остварување на што 
повисок девизен прилив по сите основи, рационал-
но користење на девизните средства и обезбедува-

ње увоз на суровини и репродукциони материјали 
со кои ќе се овозможи постигање на највисоки 
ефекти во зголемувањето на производството, по-
себно за извоз и за снабдување на домашниот 
пазар со стоки од витално значење; 

— намалување на административното регули-
рање на условите за стопанисување и на односите 
на пазарот и јакнење на улогата и економската 
одговорност на здружениот труд во целината на 
општествената репродукција, а посебно со поголема 
материјална и општествена мотивација на работ-
ниците за зголемување на производството, извозот, 
продуктивноста и штедењето; 

— соодветна поддршка на развојот со мерки 
на економската политика и со измена на оние ре-
шенија на стопанскиот систем кои покажаа сла-
бости во досегашната практика; 

— создавање услови за намалување на порас-
тот на цените и подобрување на снабденоста на 
пазарот и 

— зајакнување на општественото влијание за 
остварување на утврдените права, обврски и одго-
ворности на сите субјекти на одлучувањето, и за 
извршување на работните и на други обврски, на 
прописите и на преземените обврски со самоуправ-
ните спогодби и договори. 

Врз овие основи треба да се создаваат матери-
јални и други услови за реализација на другите 
цели и задачи на општествено-економскиот раз-
вој, а во прв ред, за натамошно зголемување на 
вработеноста, за развој на општествените дејности, 
за развој на сите краишта во Републиката, а осо-
бено за побрз развој на стопански недоволно раз-
виените краишта, за подобрување на материјал-
ната и социјалната сигурност на работните луѓе 
и граѓаните и за другите задачи на развојот. 

2. Со преземање мерки и активности за оства-
рување на договорените цели и задачи на развојот 
врз основа на повисоко користење на располож-
ливите производни и други потенцијали, позначајно 
зголемување на производството и извозот, подобро 
и порамномерно снабдување со енергија, суровини 
и. репродукциони материјали, понепосредно вклу-
чување на науката во остварувањето на развојот, 
поефикасно стопанисување, усогласување на пот-
рошувачката со реално расположливите средства, 
постигање на поголема организираност и поврза-
ност на здружениот труд во одделни репродукци-
они целини- и зголемување на одговорноста во 
извршувањето на работите и задачите во сите сре-
дини и на сите нивоа, во 1983 година се очекува 
пораст на општествениот производ во вкупното 
стопанство од околу 4,5'°/о, од што во индустријата 
од околу 10%>, а во земјоделството од околу 4°/о. 
Услов за постигање ваков пораст на општествениот 
производ е зголемување на обемот, на извозот на 
стоки за околу 45°/о, при што на ко ивер т иби л~ 
ното подрачје за околу 46%, и на увозот на стоки 
за околу 25°/о, а на конвертибилното подрачје на 
нивото од 1982 година. Во рамките на увозот на 
стоки, увозот на суровините и репродукционите ма-
теријали, без енергетските горива, потребно е да 
се зголеми за 12%*,. при што увозот на нафта и 
нафтени деривати за 2,1 пати. Врз основа на 
општите услови и можности за развој се очекува 
зголемување на вработеноста во општествениот сек-
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тор за околу 2,5%, зголемување на- продуктивноста 
на трудот за околу 2°/о, инвестиционите вложувања 
во основни средства реално ќе бидат на пониско 
ниво за околу 21°/о во однос на 1982 година, сред-
ствата за животен стандард на населението ќе би-
дат на пониско реално ниво за околу 7°/о, при 
што средствата за лична потрошувачка за околу 
3°/о. Средствата за задоволување на општите опш-
тествени и заедничките потреби, без тие кои имаат 
карактер на лични примања, средствата за општо-
народна одбрана и придонесот за буџетот на фе-
дерацијата ќе растат за најмалку десет процентон 
поени побавно од порастот на остварениот' доход. 

3<1 За остварување на целите и задачите на 
општествено-економскиот развој во 1983 година ќе 
се применуваат сите мерки и активности утврдени 

, со Општествениот план на СР Македонија за пе-
риодот од 1981 до 1986 година, а ќе се преземаат 
и дополнителни мерки. 

4. Во натамошниот развој на социјалистичките 
самоуправни општествено-економски односи, те-
жиштем на активноста ќе треба да се даде на 
порешително јакнење на улогата на работниците 
во здружениот труд во одлучувањето за стекну-
вањето на доходот и за тековите на репродукци-
јата во целина. 

Од особено значење ќе биде да се интензивира 
и процесот на здружувањето на трудот и средства-
та врз доходовни односи и врз таа основа да се 
постигнат повисоки резултати во зголемувањето на 
извозот, средувањето на односите на пазарот, про-
ширувањето на материјалната бемова на трудот 
и друго. 

Ќе се извршат потребните измени и дополну-
вања на определени системски закони и ќе се ост-
вари поефикасно функционирање на механизмите 
на стопанскиот систем и на мерките на економската 
политика. 

Ќеу се преиспита системот на функционирање 
и рационалноста на постојната мрежа на делов-
ните банки во Републиката, која се оценува дека 
е недоволно ефикасна и "дека го териториј ализира 
банкарскиот потенцијал, со што ги попречува те-
ковите на циркулацијата. 

Тежиштето на активноста ќе се насочи кон јак-
нење на одговорноста во самоуправното спогоду-
вање и општественото договарање; целосно извр-
шување на преземените обврски од склучените 
спогодби и договори; отстранување на појавите 
на затворање на пазарот и создавање на услови 
здружениот труд да ги уредува односите, особено 
во примарната распределба, на подрачјето на ин-
вестициите, економските односи со странство и на 
пазарот. 

5. Зголемувањето на производството и услугите, 
а особено на индустриското производство, ќе прет-
ставува основна задача во остварувањето на еко-
номската политика и основен фактор за ефикасно 
разрешување на проблемите на вкупниот развој. 
При ова, порастот на производството во основа 
треба да се потпира врз зголемување на извозот, 
пред се на конвертибилното подрачје, а особено 
на извозот со повисок девизен ефект, зголемување 
на производството на енергија, на земјоделското 
производство, особено на основните земјоделски 
производи и на производството од значење за реп-
родукцијата и животниот стандард на населението. 
Во овие општи рамки, од значење ќе биде да се 
создаваат услови за побрзо воведување на произ-
водството од капацитетите кои ќе се активираат 
во текот на 1982 година. 

За остварување на задачите во областа на про-
изводството и услугите, неопходно е да се интен-
зивира процесот на техничко-технолошко, економ-
ско и репродукционо поврзување на здружениот 
труд во повеќе гранки и групации во Републи-
ката и земјата. 

Во 1983 година се оценува дека ќе се оствари 
пораст на производството и услугите во сите деј-
ности во стопанството, освен во градежништвото. 

5.1. Зголемувањето на индустриското производ-
ство во основа ќе се засновува врз ефектуирање 
на нови капацитети, како и врз повисоко корис-
тење на постојните производствени капацитети. Од 
вкупно очекуваниот пораст на индустриското про-
изводство околу 701% ќе се остварува врз произ-
водството од новите капацитети кои ќе се акти-
вираат до крајот на 1982 година и во текот на 
1983 година. 

Во овие општи рамки, најбрз пораст на произ-
водството се очекува во. енергетиката, основните 
метали, производството на опрема и трајни пот-
рошни добра и во хемиската индустрија. 

Во рамките на енергетиката, како резултат на 
очекуваните ефекти од ТЕ „Битола I", рудникот 
за јаглен „Суводол" и Рафинеријата за нафта 
„13 Ноември" — Скопје, ќе се оствари зголемено 

, производство на електрична енергија, јаглен и 
нафтени деривати. Со активирањето на Рафине-
ријата 1се се создаваат можности за поредовно снаб-
дување со нафтени деривати, и ќе се подобри 
енергетскиот биланс на Републиката. Истовремено, 
ќе се создадат и нови можности за соработка со 
одделни стопански капацитети во Републиката и 
надвор од неа, преку самоуправно поврзување на 
единствениот југословенски пазар и повисоко ис-
користување на инсталираниот капацитет. Со ова 

1 ќе се создадат услови за нови развојни можности 
на нафтено-хемиската индустрија во СР Маке-
донија и пошироко. Покрај ова, обезбедувањето 
повисоко производство на електрична енергија, а 
сврзано со тоа и на јаглен, претпоставува и опти-
мално користење на хидро-електраните и тер-
моелектраната „Осломеј" и зголемено користење на 
термоелектраната „Неготино". 

Во црната металургија се очекува зголемување 
на обемот на производството на сурово железо и 
челик од домашни суровини. Со валоризација на 
челикот во производи од повисока фаза на до-
работка ќе се зголеми производството на топло и 
ладно валани лимови и ленти. Истовремено, поради 
зголемено користење на валавничките капацитети 
ќе се вршат услуги на партнери од странство. Со 
врзани извозно-увозни работи и по основ на до-
работка ќе се обезбеди увоз на топло валани лен-
ти и лимови, за производство на цевки и профили. 

Во обоената металургија, пораст на производ-
ството се предвидува да се оствари ка ј оловото и 
цинкот преку валоризација на домашните суровини 
и увоз на дополнителни количества чинков кон-
центрат. 

Едновремено, со активирањето на рудникот и 
топилницата за никел, челик и антимон „ФЕНИ" 
— Кавадарци, ќе се произведе околу 6 илјади тони 
никел во облик на фероникел, со што треба да се 
придонесе за зголемувањето на извозот. Активнос-
тите за остварување на предвиденото производство 
и напорите за разрешување на проблемите околу 
техничко-технолошкото заокружување, во 1983 го-
дина ќе претставува значајна стопанска и опште-
ствена задача. Тоа бара сериозни додатни опште-
ствени договарања и утврдувања во врска со ефек-
туирањето на овој најголем индустриски капацитет. 
Заради тоа во првото тримесечје од идната година 
на Собранието на СРМ ќе му биде поднесена 
програма за производното ефектуирање на ФЕНИ 
во смисла на утврдената експлоатациона количина, 
квалитетот и резерви на руда, степенот на тех-
ничко-технолошката изграденост на објектот, мож-
ното производство и пласман, потребните количини 
на енергија, како и за обемот, изворите и начинот 
на враќањето на пристасаните обврски по корис-
тените странски и домашни кредити и учеството 
на сопственото производство во нивното измиру-
вање. 
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Со зголемено производство на феролегури се 
очекува да се остварат значајни ефекти во из-
возот, пред се на конвертибилното подрачје. 

Во комплексот на опрема и трајни потрошни 
добра треба да се продолжи со асортиманско усо-
гласување на производството, како и да дојде до 
проширување на производството со нови произво-
ди, пред се, за извоз. 

Во хемиската индустрија ќе се оствари пови-
соко производство на синтетички влакна, поливи-
нил хлорид, вештачки ѓубрива, додецил бензол и 
други. Ваквото производство ќе се потпира врз 
поредовно обезбедување на потребните суровини 
и репроматеријали од увоз, како и обезбедување 
на суровини преку натамошна доработка на при-
марен бензин во петрохемиските капацитети во 
земјата и странство. 

Порастот на производството во другите индус-
триски комплекси ќе биде неопходно да се оства-
рува со понагласена ориентација на производството 
наменето за извоз и производството на суровини 
и репроматеријали неопходни за веќе изградените 
капацитети. Тоа ќе претпоставува максимално ко-
ристење на расположливите капацитети, техничко-
технолошко поврзување на одделни дејности, ра-
ционално користење на суровините и репромате-
ријалите, енергијата и слично. 

5.2. Порастот во земјоделството се предвидува 
да се остварува преку зголемено производство во 
сите гранки, а особено во полјоделството и сточар-
ството. 

Зголемувањето на производството ќе се темели 
врз порационално користење на производните по-
тенцијали, проширување на капацитетите, особено 
во општествениот сектор, организирање на про-
изводство преку воведување на втори култури 
на ©^работливите површини каде што постојат ус-
лови, а пред се во подрачјата со системи за навод-
нување, зголемување на приносите преку натамош-
на интензификација на производството со подобра 
техничка опрема и повисоко ниво на технологија 
и врз поголема организираност на производниот 
процес, посебно на сеидбата и прибирањето на 
производството, како и врз навремено снабдување 
со потребните репроматеријали, во прв ред ква-
литетно семе, вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата, резервни делови и погон-
ско гориво за земјоделската механизација. 

Во полјоделството, поголемо производство тре-
ба да се оствари ка ј основните земјоделски произ-
води, особено кај производството на пченица, сон-
чоглед, маслодајна репка и шеќерна репа. Произ-
водството на пченица и 'рж се цени дека треба да 
се оствари на .ниво од околу 323 илјади тони, на 
пченка од околу НО илјади тони, на оризова арпа 
од 45 илјади тони, на шеќерна репа од 150 илјади 
тони, на сончоглед и маслодајна репка од околу 
40 илјади тони и на тутун од 34 илјади тони. Ис-
товремено, треба да се зголеми и сточарско^ про-
изводство, пред се на месо и млеко, со поголемо 
покривање на потребите од крмни култури од соп-
ствено производство. Врз развојот на сточарството 
во двата сектора треба да се обезбеди производ-
ство на месо од 44 илјади тони, на млеко од 152 
милиони литри и на јајца од 690 милиони парчиња. 

Во рамките на растителното производство, се 
оценува да се оствари производство на зеленчук 
од 670 илјади тони, на овошје 190 илјади тони и 
на грозје 335 илјади тони. 

Производството на зеленчук во затворен прос-
тор, особено во оранжериите, ќе се насочува, пред 
се, кон култури и сорти поотпорни на ниски тем-
ператури и со користење на други извори на 
енергија. 

За остварување на политиката за поголемо про-
изводство на храна ќе се создаваат услови за обез-
бедување целосно изразување на индивидуалните 
земјоделски производители, како РТОКОВНИ произ-
водители. 

Врз овие основи ќе се создаде поголем обем 
на суровини за преработувачките капацитети и 
ќе се овозможи повисок степен на покривање на 
домашните потреби, зголемување на резервите и 
динамизирање на извозните текови. 

5.3. Во другите области на стопанството треба 
да се настојува за порационално користење на 
средствата и за зголемување на производството и 
услугите во согласност со материјалните можности. 

Во шумарството, активноста треба да биде на-
сочена кон производство на индустриско и ог-
ревно дрво, ќе се продолжи со отворање, подигање, 
обнова на шумите, пошумување на голините за 
околу 10 илјади хектари, подигање на плантажи 
од брзорасни видови на дрва, како и со регенера-
ција и реконструкција на шумскиот фонд. 

Во градежништвото расположливите капаците-
ти треба првенствено да се насочат кон изградба 
на објекти во енергетиката и изведување градеж-
ни работи во странство. 

Активноста во сообраќајот треба да биде на-
сочена кон ефикасно извршување на превозот на 
стоки и патници во внатрешниот превоз, оства-
рување на размената со странство и зголемување 
на услугите во меѓународниот превоз и транзит, 
со поголеми напори за штедење на енергијата и 
намалување на транспортните трошоци. 

Со поголемо користење на расположливите ка-
пацитети во туристичкото стопанство и други 
услови и можности, а пред се, со девалвацијата 
на динарот, полагање на депозит при одење во 
странство и други услови, во 1983 година се оче-
кува зголемен туристички промет од домашни и 
странски гости. 

Во 1983 година ќе се создаваат услови за раз-
вој на малото стопанство и за зголемување на 
производството и услугите врз економска заин-
тересираност на производствените и прометните 
организации на здружениот труд за производство 
на деловни во мали серии и вршење на услуги, 
како и со поголемо ангажирање на личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните. 

5.4. За остварување на предвид,еното производ-
ство и услугите ќе се преземаат следниве мерки 
и активности: 

(1) Ќе се преземаат мерки и активности да се 
обезбеди редовно и квалитетно снабдување со сите 
видови енергија со истовремено преземање на неоп-
ходни мерки за штедење и рационално користење. 

За таа цел, со порационално користење на 
постојните капацитети и со активирање на ТЕ 
„Битола I" ќе се обезбеди производство на елек-
трична енергија од 3,5 милијарди киловат часови 
и 2,5 милијарди киловат часови електрична енер-
гија, со преземање на договорените количества и 
вишоците од системот на земјата, како и дел од увоз. 
Во 1983 година ќе се обезбеди производство на 
3,2 милиони тони лигнит и 0,5 милиони тони јаглен 
со повисока топлотна вредност што ќе се набави 
од другите делови на земјата и од увоз. Ќе се 
преземаат мерки за обезбедување на 1,5 милиони 
тони сурова нафта од увоз. Со преработка на 1,5 
милиони тони сурова нафта во Рафинеријата „13 
Ноември" — Скопје за непосредните потреби во, 
Републиката ќе се обезбеди производство на 1.370 
илјади тони нафтени деривати, од кои вишокот на 
бели деривати треба да ое замени во другите ре-
публики и покраини за дел од асортиманот што не 
се обезбедува од сопственото производство. 

Во 1983 година ќе се интензивираат работите 
сврзани со завршувањето на ТЕ „Битола И", како 
и довршувањето на документацијата и, започнува-
њето со градба на ТЕ „Битола III". .. 

Со цел за обезбедување на континуитет во 
градбата на објекти за производство на електрич-
на енергија, ќе се донесе програма за изградба на 
електроенергетски објекти во периодот од 1983 до 
1990 година. \ 
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Во 1983 година ќе се донесе и Програма за раз-
вој на енергетската и изградба на енергетски ка-
пацитети за производство на топлинска енергија 
од можните количини и алтернативни енергетски 
извори за потребите на индустријата, топлифика-
ционите системи и широката потрошувачка за пе-
риодот од 1983 до 1990 година. 

Во таа програма ќе се опфатат и развојни 
програми на организации на здружениот труд со 
кои ќе се врши искористување на отпадната енер-
гија од процесот на производството, ќе се заштеду-
ва топлинска и електрична енергија и ќе се оства-
рува супституција на горива од увоз. 

Во рамки на платно-билансните и девизно-
билансните можности на Републиката ќе се обез-
бедат девизни средства и права за набавка на 
резервни делови од увоз за одржување на погон-
ската спремност на енергетски капацитети. 

Самоуправната интересна заедница за енерге-
тика треба, благовремено да донесе Енергетски би-
ланс на СР Македонија за 1983 година, при што 
приоритет во обезбедувањето на вкупните потреби 
на енергија неопходно е да им се даде на орга-
низациите чие производство е наменето за извоз. 

(2) Со мерките на економската политика и со 
другите мерки и активности ќе се настојува да 
биде поддржуван увозот на суровини и репродук-
циони материјали, кој е од најголемо значење за 
процесот на репродукцијата. 

Истовремено, организациите на здружениот труд 
ќе преземаат мерки и активности за штедење на 
суровините и репродукционите материјали, за сма-
лување на порационалните трошоци, за подобро 
организирање на работата, подобро користење на 
средствата и за остварување на понепосредно повр-
зување и соработка. 

(3) Организациите на здружениот труд од ин-
дустријата треба да утврдат конкретни програми и 
планови за остварување на предвиденото произ-
водство. При ова, неопходно е посебен акцент да 
се даде на производството кое е извозно ориен-
тирано и кое се потпира врз домашни суровини и 
репроматеријали. 

Посебно треба да се разработат програмите за 
производство во организациите на здружениот труд 
кои се значајни извозници и чие производство се 
потпира врз увозни суровини и репроматеријали. 

Од посебно значење ќе биде да се преземаат 
ефикасни и конкретни мерки за уредување на 
односите меѓу производителите и корисниците на 
електрична енергија и нафтени деривати и врз 
таа основа да се обезбеди подобро .снабдување. 

Во организациите на здружениот труд во кои 
ќе се оцени дека постојат реални услови за зголе-
мено производство бсобено на она што е наменето 
за извоз и за задоволување на домашниот пазар 
со витални производи, потребно е да се воведе 
работа во повеќе смени. Ваквите напори на орга-
низациите на здружениот труд ќе се поддржуваат 
и со мерките на економската политика, а пред се 
со политиката за распределба на личните доходи 
и со даночната политика. 

За реализација на предвиденото индустриско 
производство, потребно е да се интензивира про-
цесот на техничко-технолошко и репродукционо 
поврзување на организациите .на здружениот труд. 

(4) За остварување на одделни задачи на раз-
војот во индустријата, оценето е дека е неопходно 
организациите на здружениот труд да ги презе- . 
маат следниве конкретни мерки и активности: 

а) Во електростопанството неопходно е да се 
обезбеди: 

— максимална погонска спремност на произ-
водствените и преносните електроенергетски капа-
цитети за остварување на предвиденото производ-
ство на електрична енергија, преземање на дого-
ворените количества од системот, предвидениот 
увоз, како и прифаќање на сите вишоци како 
вонбилансни количества и 

— производство на јаглен за задоволување на 
потребите на термоелектраните за предвиденото 
производство на електрична енергија и дел за 
потребите на индустријата и широката потрошу-
вачка од РЕК „Битола". 

б) Со цел за подобрување на снабденоста на 
производството со одделни нафтени деривати и 
повисоко користење на капацитетот за преработка 
на сурова нафта, неопходно е Рафинеријата за 
нафта „13 Ноември" — Скопје и „Макпетрол" — 
Скопје да! обезбедат: 

— замена на вишокот на бели деривати со 
деривати. кои недостасуваат во Републиката, 
пред со другите републики и автономни пок-
раини, а по потреба и со странство; 

— испитување на можностите за поголема пре-
работка на сурова нафта за потребите на другите 
корисници. 

в) За обезбедување на суровини за хемиската 
индустрија, односно за супституција на дел од 
увозните суровини за производство на синтетички 
влакна, вештачки материи и преработки од плас-
тични маси, неопходно е Рафинеријата за нафта, 
ОХИС, ХЕМТЕКС и преработувачите на пластични 
маси врз самоуправна основа да обезбедат произ-
водство и преработка на примарен бензин во пет-
рохемиските капацитети во земјата и странство. 

г) Заради зголемување на извозот на произ-
води од повисоки фази на доработка, неопходно е, 
врз самоуправна основа, Рудниците и железарни-
цата „Скопје" — Скопје, производителите на че-
лични конструкции и другите корисници на топло 
и ладно валани лимови и ленти да обезбедат дел 
од потребните средства за увоз на валавнички 
полуфабрикати. 

д) Неопходно е да се интензивира процесот на 
репродукционен поврзување на организациите на 
здружениот труд и во рамките на целата земја, 
со што би се создавале услови 'за поредовно снаб-
дување со суровини и репроматеријали, зголемено 
производство на финални производи наменети за 
извоз и задоволување со виталните производи пот-
ребни за домашниот пазар. 

(5)3а остварување на значајните задачи во зем-
јоделското производство ќе се преземе интензивна 
активност и конкретни мерки за реализација на 
програмите за производство, засновани врз билан-
сите на основните земјоделски и прехранбени про-
изводи. 

На ниво на Републиката, општините и органи-
зациите на здружениот труд од агроиндуетрискиот 
комплекс ќе се утврдат оперативни програми за 
извршување и следење на пролетната и есенската 
сеидба и за откуп на земјоделски производи од 
родот во 1983 година. Притоа, ќе се преземаат кон-
кретни програмски мерки за активирање на дел 
од напуштените и необработените површини и за 
воведување на втори култури на површините под 
хидромелиоративните системи, навремено обезбеду-
вање квалитетен семенски материјал, вештачки ~ 
ѓубрива, средства за заштита на растенијата, ре-
зервни делови, погонско гориво и други репрома-
теријали за потребите на земјоделството. 

— Во рамките на селективно^ кредитирање 
на ниво на федерацијата ќе се настојува да се 
обезбедат потребните средства за производство, от-
куп и залихи на земјоделски и прехранбени про-
изводи, под услови кои не би4 биле понеповолни 
од; 1982 година, како и навремено да се утврдат 
производно-продажните и заштитните цени на зем-
јоделските производи за родот во 1984 година. 

Притоа, ќе се настојува да се обезбеди соодве-
тен паритет на цените на основните земјоделски 
производи, а со цел да се обезбеди поттикнување 
на производителите за поголемо производство. 

— Со соодветни мерки и решенија ќе се јакне 
сигурноста и подолгорочната заинтересираност на 
земјоделските производители за зголемување на 
стоковното производство, за меѓусебно здружување 
и соработка со општествениот сектор. 
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— Со даночната политика и со други мерки ќе 
се стимулираат индивидуалните производители за 
развој на стоковното производство. Ќе се врши 
ослободување од плаќање данок од личен доход 
од земјоделска дејност на даночните обврзници за 
предадените количества на пченица, 'рж, шеќерна 
репа и мас л одај ни семиња на овластените органи-
зации на здружениот труд. 

— Ќе се создаваат услови за поцелосно и по-
рационално користење на земјоделското земјиште 
и за проширување на обработливата површина во 
општествениот сектор за околу 12,5 илјади хектари, 
а со мерките на кредитната политика ќе се обез-
бедат средства за финансирање на проширувањето 
на обработливите површини. 

За таа цел ќе се подготви посебна програма со 
која поблиску ќе се согледаат и утврдат обемот, 
намените, начинот на активирање на овие повр-
шини и потребните средства за реализација на 
програмата. 

— Ќе се утврдат мерки на даночната политика 
и други мерки на економската политика, со кои ќе 
се регулира начинот на преземањето на обработка 
на земјоделското земјиште од сопствениците кои 
не го обработуваат. 

—I За постигање на повисоки приноси и обез-
бедување на поголемо производство на втори кул-
тури, пред се, $о подрачјата на системите за на-
воднување, ќе се оствари програмирано користење 
на површините, примена на повисоки агротехнич-
ки мерки, поголема организираност на производ-
ниот процес, спроведување на производствена ко-
масација на одделни површини и ќе се преземат 
други мерки и активности. 

Во врска со ова ќе се изготви посебна програма 
за џовршините на кои ќе се воведат втори култури. 

— Ќе се продолжи со реализација на Програ-
мата за унапредување на индивидуалното земјо-
делство и на другите посебни програми од пошироко 
значење за развојот на земјоделството. За оваа цел 
ќе се обезбедат средства од Републиката за уче-
ство во финансирањето на програмите.. 

— Ќе се поттикнува развојот на земјоделството 
и со обезбедување на средства во вид на премии, 
компензации и регреси. 

— Ќе се обезбедат средства за плаќање на ком-
пензацијата на цената на вештачките ѓубрива. 

—. Ќе се создаваат услови за позабрзан развој 
на сточарството во двата сектора, посебно за раз-
вој на говедарството и овчарството. Во овие рамки, 
(особено ќе се применуваат мерките утврдени со 
Општествениот договор за позабрзан развој на 
определените подрачја во ридско-планинските ре-
они и граничниот појас во СР Македонија за пе-
риодот од 1981 до 1935 година. 

— Задружниот сојуз на Македонија, собрани-
јата на општините и организациите на здружениот 
труд од земјоделството и другите заинтересирани 
субјекти ќе преземаат конкретни мерки и актив-
ности за интензивирање на процесот на здружу-
вање на индивидуалните земјоделски производи-
тели меѓусебно, и со организациите на здружениот 
труд. 

Истовремено, ќе се преземаат мерки и актив-
ности за материјално и кадровско јакнење на пос-
тојните задружни организации, како и за форми-
рање нови на подрачјата каде што такви не пос-
тојат. 

— Со програмите за евидентирање на необра-
ботената и напуштена обработлива површина неоп-
ходно е општините да преземаат соодветни мерки 
за приведување во култура на овие површини, 
заради организирање на земјоделско производ-
ство. 

— Ќе се спроведе постапка за склучување на 
општествен договор за остварување на политиката 
за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена 
со Општествениот план на СР Македонија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година. 

(6) Со мерките на економската политика ќе се 
поттикнува изведувањето на инвестиционите ра-
боти во странство, а посебно на оние кои се за-
сновуваат врз домашни проекти, технологија, оп-
рема и друго. 

(7) Ќе се преземат мерки за рационализација 
на превозот во сообраќајот и за преориентација 
од патниот кон железничкиот сообраќај. Покрај 
тоа, со соодветни мерки ќе се рационализира ко-
ристењето на патничките моторни возила, заради 
намалување на потрошувачката на течни горива. 

Ова, истовремено, ќе бара да се преиспитаат 
сите. возни редови и линии за превоз на патници. 

Со даночната политика, со надоместоците за 
патишта и со други мерки ќе се дестимулира пре-
возот во патниот сообраќај што се врши со сред-
ства за сопствени потреби. 

Ќе се создаваат услови за зголемување на де-
визниот прилив од меѓународниот превоз и тран-
зит, а посебно со обезбедување поголеми стимула- -
ции за извоз на сообраќајните услуги и на тран-
зитот. 

(8)' Ќе се преземаат мерки за поцелосно корис-
тење на расположливите капацитети во туристич-
кото стопанство, за квалитетно подобрување на 
формите на понудата и за зголемување на вон-
пансионската потрошувачка. Во овие рамки, за 
остварување на повисок девизен прилив по основ 
на странски туризам ќе се зголемат стимулациите 
за извршените туристички услуги. 

Истовремено, ќе се настојува да се обезбеди 
редовно снабдување на туристичките места со сите 
производи од домашно производство и од увоз. 

Ќе се унапредува работата на менувачките 
служба и ќе зајакне контролата на одлив на ди-
нарот1 во странство. 

Ќе се преземаат мерки за поголемо вклучува-
ње на одморалишните капацитети и капацитетите 
на домаќинствата во вкупната туристичка понуда. 

Ќе се продолжи со отстапување на дел од опш-
тинскиот данок на промет на алкохолни пијалаци 
на организациите на здружениот труд во комер-
ци јално^ угостителство. 

Ќе се преиспита работењето на туристичките 
агенции и ќе се обезбеди интензивирање на про-
цесот на здружување на трудот и средствата, со 
цел за реализација на повисоки резултати во ту-
ристичкиот промет и повисок девизен прилив. 

Ќе се настојува на ниво на земјата да се на-
мали основниот, данок на промет на маслото за 
горење за организациите на здружениот труд од 
туристичкото стопанство, како и за навремено обез-
бедување на динарски и девизни средства за про-
пагандно-информативна дејност во областа на ту-
ризмот. 

(9)! За унапредување на развојот на малото сто-
панство, ќе се преземаат мерки на даночната и 
кредитната политика и ќе се создаваат услови за, 
поголема економска заинтересираност на големите 
производни и трговски организации за основање 
специјализирани организации во малото стопан-
ство за производство на делови и мали серии на 
одделно производство. Истовремено, ќе се созда-
ваат услови за поголема заинтересираност на ра-
ботните луѓе, посебно на работниците привремено 
вработени во странство, за поголемо^ ангажирање 
на личните средства за основање на договорни ор-
ганизации на здружениот труд и на, самостојни 
дуќани за производство во кооперација и "за де-
фицитарни услужни дејности. 

За развој на малото стопанство во 1983 година 
банките ќе го интензивираат насочувањето на сред-
ствата од прирастот на депозитите по штедни вло-
гови во висина од 5%. 

Во 1983 година ќе започне реализацијата на 
Општествениот договор за основите на заедничкото 
делување, поттикнувањето на развојот и унапре-
дувањето на малото стопанство во СР Македонија 
за периодот од 1981 до 1985 година« , 
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Општините и градот Скопје е неопходно да 
подготват конкретни програми за развој на малото 
стопанство и да преземаат други мерки и актив-
ности. . " . 

6. Реализацијата на основните задачи на раз-
војот наложува да се преземаат ефикасни мерки 
и активности за зголемување на извозот, пред се 
на конвертибидното подрачје, за намирување на 
пристигнатите обврски спрема странство, за све-
дување на увозот во рамките на платно-билан-
сните можности и за негова поголема рационал-
ност, за создавање услови за трајна ориентација 
кон извоз и за поинтензивно вклучување на сто-
панството во, меѓународната поделба на трудот. 

За остварување на повисок девизен прилив, 
што претставува првостепена задача на развојот 
и претпоставка за релизација на предвидената ди-
намика на производството, неопходно е извозот на 
стоки да се зголеми за околу 45%. 

Од вкупниот пораст на извозот на стоки се 
оценува дека е, неопходно да се обезбеди над 135 
милиони долари зголемување на извозот на кон-
вертибилното подрачје. 

Очекуваниот обем на извозот на стоки во 1983 
година ќе се остварува со зголемен извоз на 
стоки од постојното стопанство и со проширување 
на извозната структура на Републиката со нови 
производи. Предвидениот обем , и динамика на из-
возот во идната година, во определена мера, се 
темели и врз вклучување на никелот во Извозните 
текови. 

Врз обемот и динамиката на извозот и натаму 
најзначајно влијание ќе има извозот ќа индус-
триските производи, а особено извозот од обоената 
металургија, металната и електроиндустријата, хе-
миската, текстилната и индустријата на кожи и 
чевли и од тутунската индустрија. Во значителна 
мера ќе се зголеми учеството и влијанието на из-* 
возот од аграрниот сектор. ^ 

Во 1983 година е неопходно остварувале на на-
тамошен пораст и на ^стоковните девизни при-
ходи по основ на извршени градежни работи во 
странство, странскиот туризам, сообраќајни услуги 
во меѓународниот превоз и транзит и по други 
основи. 

При ваквиот пораст на извозот на стоки и ус-
луги, увозот на стоки би достигнал ниво од околу 
1000 милиони долари, што во однос на 1982 година 
претставува зголемување за околу 25%. 

. Најголем дел од девизите ќе биде наменет за 
увоз на суровини и репродукциони материјали, 
поради што, увозот на опрема ќе се врши само 
по досега склучените договори, по кои се платени 
аванси, а со опремата се поддржуваат приорите-
тите на развојот утврдени со оваа резолуција, до-
дека увозот на стоки за широка потрошувачка ќе 
се задржи на нивото од 1982 година. Нови договори 
за увоз на опрема по исклучок можат да се склу-
чуваат само за зголемување на производството за 
извоз, за увоз на опрема за програмите кои се 
реализираат по. основ на здружување на трудот 
и средствата од Фондот на Федерацијата, за нужна 
замена на делови од опремата која не се произ-
ведува во земјата и за опремата по кредитните 
линии од Меѓународната банка за обнова и развој 
и други финансиски институции. 

Во рамките на увозот на суровини и репрома-
теријали, покрај увозот на нафта, нафтени де-
ривати и јаглен за коксирање, неопходно е при-
оритет да се даде на увозот на железна руда, 
цинков концентрат, хромна руда, алуминиум, ва-
лавнички полуфабрикати за црната металургија, 
суровини за производство на комплексни вештачки 
ѓубрива, фармацевтски суровини, мономери за син-
тетички влакна и вештачки маси, суровини за 
производство на средства за заштита на растени-
јата, средства за перење, памучно и волнено влак-
но, сурова кожа, семе за раноградинарсксуѓо произ-
водство и протеински компоненти за производство 

на добиточна храна. Исто така, приоритет треба 
да им се даде и на одредени стоки наменети за 
потребите на населението, кои не можат да се на-
бават во потребните количества на домашниот 
пазар. 

(1) Предвидениот растеж на извозот треба да 
се остварува со преземање на крупни организаци-
они, кадровски и системски мерки од организа-
циите на здружениот труд, Самоуправната инте-
ресна заедница на Македонија за економски од-
носи со странство, Стопанската комора на Маке-
донија, од општините и Републиката. Истовремено, 
неопходно е со системски решенија на ниво на 
земјата да се создаваат услови за остварување на 
што поголем обем на извозот. 

Во о(вие рамки од особено значење е да се 
создаваат услови за зголемување на извозно-ориен-
тираното производство и за поголема заинтереси-
раност на организациите на здружениот труд за 
пласман на своите производи на странските пазари. 

(2) За динамизирање на извозот од особено зна-
чење е навремено да се подготват извозни прог-
рами по производи, валутни подрачја и одделни 
земји, особено од организациите на здружениот 
труд кои 'поголем дел од своето производство го 
извезуваат или можат да го извезат и кои распо-
лагаат со соодветни организациони, кадровски и 
други можности. 

Истовремено е неопходно да се преземат кон-
кретни мерки, а во прв ред од организациите на 
здружениот труд, за што поцелосно остварување на 
подготвените извозни програми. 

(3) Организациите на здружениот труд треба 
да вложуваат напори за приспособување на про-
изводството спрема барањата на странските пазари, 
за зголемување на конкурентската способност на 
производите и услугите, поорганизирано настапу-
вање на странскиот пазар и за интензивирање на 
процесот на доходовно поврзување заради оства-
рување на поголема извозна активност и заеднич-
ко остварување на потребните девизни, средства 
за стоковни и нестоковни плаќања. ? 

(4}Ќе се подготват материјални биланси на ос-
новните суровини и индустриски производи кои 
ќе служат како основа за планирање на произ-
водството', потрошувачката, извозот и увозот. 

(5) Ќе се настојува да се .обезбедат поповолни 
услови за кредитирање на подготовките за извоз, 
на производството за извоз и на извозот во однос 
на 1982 година. 

(6) Со цел за зголемување на извозот ќе се 
настојува на ниво на земјата да се обезбедат соод-
ветни средства за поттикнување на извозот и да 
се преземат други мерки и активности. 

Истовремено, за поттикнување на извозот ќе 
се обезбедат и дополнителни средства, со издво-
јување на дел од доходот на организациите на 
здружениот труд, што ќе се создава со продажба 
на стоки и вршење на услуги на домашниот пазар. 

(7» Заради зголемување на производството на-
менето за извоз ќе се преземаат посебни мерки за 
обезбедување девизни средства за потребниот увоз 
на суровини и репроматеријали. 

Во врска сб ова: 
— Во Самоуправната интересна заедница на 

Македонија за економски односи со странство ќе 
се 'склучи Самоуправна спогодба за начинот и по-
литиката на остварување на договорениот обем на 
увозот на стоки и услуги и на друг одлив на де-
визи во 1983 година. 

Во рамките на договорениот обем на увоз на 
стоки и услуги приоритет ќе се даде на увозот 
на суровини и репроматеријали за производството 
наменето за извоз или супституција на увозот. Во 
овие рамки треба да се обезбедува увоз и за оние 
организации на здружниот труд кои не се јавуваат 
како директни извозници, а чие производство е од 
битно значење за целокупниот тек на општестве-
ната репродукција. 
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Во Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство ќе се 
склучи Самоуправна спогодба со организациите на 
здружениот труд за средства од тековниот девизен 
прилив за увоз на одредени приоритетни потреби 
(увоз на пченица, масло за јадење, лекови и сани-
тетски материјал, суровини за производство на 
комплексни вештачки ѓубрива и вештачки ѓубрива 
кои ги нема доволно на домашниот пазар и суро-
вини за производство на средства за заштита на 
растенијата). 

— Во Самоуправната интересна заедница на 
Македонија за економски односи со странство ќе 
се донесе Самоуправна спогодба за критериумите 
и постапката за остварување на правата за задол-
жување во странство и за девизно кредитирање 
на странски лица за 1983 година. 

Истовремено, со самоуправна спогодба на орга-
низациите на здружениот труд од тековниот де-
визен прилив ќе се обезбедат средства за набавка 
на странски научни списанија и информативно-
политички гласила. 

(8) Ќе се интензивира процесот на склучување 
самоуправни спогодби на организациите на здру-
жениот труд, согласно со членовите 67 и 68 од 
Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство. 

Со самоуправни спогодби, организациите на 
здружен труд кои се во непосредна репродукциона 
поврзаност и зависност, своите меѓусебни односи 
во заедничкото производство на стоки и во врше-
њето на услуги за извоз, како и распоредувањето 
на девизите остварени со извозот на непосредните 
извозници и нивните кооперанти ќе ги уредуваат 
сразмерно на нивниот придонес во остварувањето 
на заедничкиот извоз и прилив на девизите. 

Врз овие основи, организациите на здружениот 
труд треба да обезбедат право на увоз и девизни 
средства, особено производителите на синтетички 
влакна, лимови, олово, цинк, памучни предива, 
вино, тутун и други. 

(9) Ќе се настојува да се обезбеди смалување, 
односно укинување на царинските стапки и дру-
гите увозни давачки за основните суровини и реп-
родукциони материјали кои не се произведуваат 
во земјата или се произведуваат во недоволни ко-
личества. 

се настојува да се обезбедат царински олес-
нувала за увоз на специфична опрема »под поповол-
ни услови, за изградба на објекти по> основ на 
здружување на трудот и средствата врз доходовни 
основи и врз база на заеднички интерес за развој. 

Истовремено, ќе се настојува што поскоро да 
се донесе програма за преминување на фунцио-
нирање на девизниот пазар. 

(10) Заради намалување на одливот на девизи 
по сите основи, ќе се преземаат ефикасни мерки 
за штедење на сите нивоа. 

4 7. Врз општиот развој во 1983 година и спро-
ведувањето на политиката за економска стаби-
лизација исклучително влијание ќе имаат одно-
сите на пазарот и движењето на цените.; 

Заради остварување на предвидениот развој, 
ќе се вложуваат натамошни напори за. намалување 
на порастот на цените и трошоците на животот и 
за обезбедување на поусогласени односи на паза-
рот, посебно за обезбедување на постабилно снаб-
дување на стопанството и населението со одделни 
суровини и производи. 

Во овие рамки треба да се оствари поголем 
обем на сопствено производство, со кое ќе се обез-
беди повисок степен на покриеност на потребите 
за одделни дефицитарни производи (пченица, мас-
ло за јадење, шеќер, лекови и санитетски мате-
ријали, детергенти) и ќе се преземаат мерки за 
обезбедување на недостигот со набавка од другите 
подрачја во земјата и од увоз. 

За усогласување на односите на пазарот, За по-
добрување на неговата снабденост, како и за сми-
рување на растежот најдените, ќе се преземаат 
посебни мерки. ;

 ? ѓ 
(1) Ќе се (интензивира процесот На самоуправ-

ното поврзување на организациите на здружениот 
труд од примарното производство, преработката и 
прометот врз доходовни односи и ќе се преземаат 
мерки од страна на општините за подобрување 
на снабденоста на населението со производи од 
значење за животниот стандард. 

(2) Во Републиката и општините ќе се под-
готват биланси за потребите од основни земјодел-
ско-прехранбени и индустриски производи. Врз таа 
основа, ќе се утврдат можностите и начинот за 
обезбедување на производите, при што, нагласено 
место ќе им се даде на решенијата кои преку 
самоуправно спогодување и поврзување врз дохо-
довни односи ќе обезбедат редовно снабдување 
на пазарот на потрајна основа. 

(3) Врз основа на усогласени биланси меѓу ре-
публиките и автономните покраини и на ниво 
на Федерацијата, организациите на здружен труд 
од областа на преработката и прометот, туристич-
ките и другите потрошувачки центри и големите 
потрошувачи во Републиката преку самоуправни 
спогодби и договори врз доходовни односи со ор-
ганизациите на здружениот труд од другите под-
рачја во земјата ќе договорат производство и испо-
рака на одделни земјоделско-прехранбени произ-
води до нивото на потребите на Републиката. Врз 
таа основа во 1983 година од другите подрачја на 
земјата ќе треба да се обезбедат околу 90 илјади 
тони пченица или соодветно количество на браш-
но, околу 114 илјади тони пченка, околу 33 илјади 
тони шеќер и до 7 илјада тони масло за јадење. 

Ќе се преземаат посебни мерки за зголемување 
на откупот на пченица, особено од индивидуалниот 
сектор, и врз таа основа ќе се обезбедат над 160 
•илјади тони пченица. 

(4) Заради осигурување на виталните потреби 
на пазарот ќе се обезбеди поорганизирано и по-
р.едовно снабдување со производите чие произ-
водство е недоволно, а кои се од суштествено зна-
чење за стандардот на работните луѓе и граѓаните. 

(5) Ќе се преземаат мерки и активности за над-
минување на присутните тенденции на затворање 
на тековите на. стоките и средствата во потесни 
територијални рамки, за подобрување на репро-
дукционите врски меѓу одделни делови на здруже-
ниот труд, за обезбедување подобра општа стабил-
ност и редовност во снабдувањето на стопанството 
и населението со одделни производи и за надми-
нување на другите прашања на единствениот пазар 
кои имаат влијание врз движењето на цените и 
другите услови за стопанисување. 

(6) Додека не се отстранат основните нарушу* 
вања во односите на понудата и побарувачката и 
во другите односи на пазарот на ниво на земјата, 
и натаму ќе се применуваат мерките на непосред-
на контрола на цените. Определувањето на нај -
високо ниво на цените на производите и услугите 
ќе се менува зависно од тоа како ќе се создаваат 
услови за урамнотежување на односите меѓу по-
нудата и побарувачката на производите и услугите* 

(7) Заради спроведување на политиката на це-
ните од надлежност на Републиката ќе се склучи 
договор за спроведување на политиката на цените 
во 1983 година, со кој ќе се утврдат конкретните 
обврски и одговорности на учесниците во дого-
ворот. : . ' г 

При спроведувањето на политиката на цените 
од. надлежност на Републиката ќе се води селек-
тивна политика за подобрување на паритетните 
односи на цените на одделни индустриски произ-
води и ќе се обезбеди поумерен пораст на цените 
на производите и услугите кои во 1982 година 
имале подинамичен пораст и кои поосетно влијаат 
врз трошоците на животот.^ 
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Притоа ќе се води политика за оневозможува-
ње на растеж на цените на производите и услугите 
за покррхвање на загубите, зголемување на личните 
доходи и друго. 

(8) Ќе се зајакнат активностите на инспекцис-
ките служби и право судните органи, како и на 
работничките совети, органите на самоуправната 
работничка контрола, заедницата за работи со це-
ните и општествено-политичките заедници, заради 
оневозможување и спречување на незаконско зго-
лемување на цените, разни облици на шпекула-
ција и други негативни појави во прометот и на 
подрачјето' на цените. 

(9) И во 1983 година ќе се обезбедува потребен 
обем и структура на стоковни резерви на основни 
индустриски суровини и репродукциони материја-
ли и основни земјоделско-прехранбени производи 
на ниво на Републиката и во општините, ќе се 
оствари доследно функционирање на системот на 
стоковните резерви и ќе се внесат нови квали-
тети во одговорното однесување и во општестве-
ната контрола. 

(10) Ќе се настојува со политиката на цените 
на ниво на земјата да се обезбеди поголема еко-
номска мотивираност на земјоделските производи-
тели за поголемо производство низ отстранување 
на постојните интерни и екстерни диспаритети. Свр-
зано со 01ва, неопходно е да се создаваат услови за 
постепено преминување на таква политика на це-
ните во земјоделството што ќе ја води здружениот 
труд внатре по репродукциони целини. 

8. Со усогласување на системските решенија, 
со мерките на економската политика и со делов-
ната политика на организациите на здружениот 
труд ќе се создаваат услови за повоедначено стек-
нување на доходот и за создавање на повисок 
обем на доход, пред се, преку зголемување на 
производството и услугите, повисоко користење на 
расположливите производни и други потенцијали, 
штедење на суровини и енергија, порационално 
трошење на општествените средства за непроиз-
водни услуги и преку подобрување на квалитатив-
ните фактори на стопанисувањето. 

Со подоследна примена на прописите и пого-
лема финансиска дисциплина на сите корисници на 
општествените средства ќе се обезбеди поредовна 
наплата на ненаплатените побарувања, со цел за 
остварување на повисок обем на доход, порацио-
нално ангажирање и побрза циркулација на финан-
сиските средства, подобрување на коефициентот 
на вртењето на средствата и намалување на тро-
шоците на платниот промет. 

(1) Организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници ќе' ут-
врдат и донесат конкретни мерки за намалување 
на трошоците на работењето и порационално ко-
ристење на средствата. 

(2) Со * закон ќе се ограничи растежот на из-
датоците за дневници при службени патувања, за 
надоместоци за трошоците на превозот на служ-
бени патувања, издатоците за репрезентација и из-
датоците за реклама и пропаганда, издатоците по 
основ на договорите за вршење на привремени или 
повремени работи и за издатоците за авторски хо-
норари, освен за авторските хонорари за издавач-
ката, односно новинско-издавачката дејност и ав-
торските хонорари во науката, културата и инфор-
мациите. 

(3) Со доследна примена на прописите за рева-
лоризација на основните средства ќе се создадат 
услови за реално утврдување и искажување на 
амортизацијата, доходот и за зачувување на ин-
тегритетот и вредноста на основните средства. 

(4) Ќе се забрза процесот на здружување на 
трудот и средствата врз самоуправни спогодби врз 
доходовни основи и ќе се создаваат услови за 
формирање повисок обем на заеднички приходи 
и заеднички доход. 

8.1. Распределбата на општествениот производ 
и распоредувањето на доходот на одделни видови 
потрошувачка ќе се остварува со поголемо вли-
јание на работниците од материјалното производ-
ство, при што ќе се води политика на значително 
побавен пораст на вкупните средства за лични 
доходи и за задоволување на општите-општествени 
и на заедничките потреби од порастот на доходот. 

Во распоредувањето на доходот стопанството 
ќе го зголеми учеството за најмалку 2 процентни 
поени, а во распоредувањето на чистиот доход ќ е ' 
се обезбеди за 3 процентни поени побрз растеж на 
издвојувањата за јакнење на материјалната основа 
на трудот од издвојувањата за лични доходи. 

(1) Ќе се донесе пропис со кој организациите 
на здружениот труд ќе издвојуваат дел од доходот 
создаден на домашниот пазар за дополнително 
поттикнување на извозот. 

.(2) Ќе се донесе закон со кој делот од дохо-
дот што е резултат од работење во исклучително 
поповолни природни услови, или што е резултат 
од исклучителни погодности на пазарот или е 
резултат на други исклучителни погодности во 
стекнувањето на доходот ќе се користи за про-
ширување и унапредување на материјалната ос-
нова на здружениот труд. 

(3); 'Сите механизми на формирањето и насо-
чувањето на потрошувачката мораат да се засно-
ваат врз остварениот доход. 

8.2. Организациите на здружениот труд кои ра-
ботат со загуби ќе подготват санациони програми. 

Напорите на организациите на здружениот труд 
за санација на положбата и за поефикасно ра-
ботење ќе бидат поддржувани и со мерките на 
тековната економска политика. 

Поврзано со ова, организациите кои работат 
со загуби ќе се растоваруваат од определени об-
врски во времето додека ги остваруваат развојните 
програми, а по потреба ќе ја намалуваат аморти-
зацијата, со тоа што тие обврски ќе ги намират 
кога ќе остварат поповолни резултати. Ќе се при-
менуваат и мерки за одлагање на отплатите, олес-
нување на условите за 'кредитирање, а во одделни 
случаи и отпишување на дел од долговите. 

8.3. Со распоредувањето на чистиот доход ќе се 
обезбеди: 

(1) Самоуправните организации и заедници да 
утврдуваат политика на личните доходи врз ос-
нова на остварениот чист доход. Во таа смисла, 
зголемување на личните доходи може да се врши 
само врз основа на резултатите на работењето, 
односно на остварениот чист доход, што се утвр-
дува со периодичните пресметки и со завршните 
сметки. 

Во првото тримесечје на 1983 година, испла-
тените средства за чисти лични доходи не можат 
да бидат поголеми од средствата за чисти лични 
доходи што можеле да ги исплатат во четвртото 
тримесечје на 1982 година во согласност со ос-
новите и мерилата утврдени во самоуправните 
спогодби со исклучок на средствата за чисти лич-
ни доходи врз основа на порастот на бројот на 
вработените. ^ 

Надлежните самоуправни органи на групации-
те на самоуправното спогодување на крајот на 
првото тримесечје ќе остварат увид и ќе извршат 
усогласување на личните доходи со определбите 
од претходниот став на оваа резолуција. , 

Во првото тримесечје ќе се обезбеди самоуп-
равна активност со која ќе се усогласат самоуправ-
ните спогодби на групациите на самоуправно спо-
годување, со определбите утврдени со Резолуцијата. 

При утврдувањето на порастот на средствата 
за лични доходи во 1983 година, основица за прес-
метување ќе бидат издвоените средства за лични 
доходи согласно со основите и мерилата утврдени 
со самоуправните спогодби. 
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Средствата за лични доходи на работниците 
во производствените и во услужните дејности мо-
жат номинално да растат за најмалку 2- процентни 
поени побавно од растежот на чистиот доход. Ќе 
се врши соодветна селективност на можниот по-
раст на личните доходи меѓу одделните дејности 
во зависност од растежот на продуктивноста на 
трудот, достигнатото ниво и разликите во виси-
ната на личните доходи. Со. политиката на распре-
делбата на личните доходи ќе се поттикнува ра-
ботата на оние работници кои работат на креира-
њето, организацијата и производството на стоки 
и услуги за извоз во организациите на здружениот 
труд. 

Самоуправните организации и заедници ја ут-
врдуваат политиката на личните доходи врз ос-
нова на остварениот доход. Во таа смисла, сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка можат да се зголемуваат само врз основа 
на резултатите на работењето, односно во завис-
ност од порастот на доходот и чистиот доход врз 
основа на заедничкиот придонес во тековниот и 
минатиот труд на работниците, а посебно врз ос-
нова на пораст на продуктивноста на трудот, сма-
лување на трошоците на работењето и зголему-
вање на ефикасноста во користењето на опште-
ствените средства, што се утврдува со периодич-
ните пресметки и со завршните сметки. 

Личните доходи во општествените дејности мо-
же да се движат во рамките на растежот на 
чистиот Доход и нивниот растеж мора да биде за 
7 процентни поени побавен од растежот на личните 
доходи во стопанството на Републиката, со тоа 
што растежот на личните доходи во овие дејности 
ќе се определува селективно, водејќи сметка за 
положбата, сложеноста на трудот и достигнатото 
ниво на личните доходи во одделните дејности. 

Личните доходи во работните заедници на бан-
ките, заедниците на осигурувањето, самоуправните 
интересни заедници, коморите, општите здруже-
нија, деловните заедници, органите на општестве-
но-политичките заедници и организации, треба да 
растат најмалку 9 процентни поени побавно од 
растежот на личните доходи во стопанството на 
Републиката го тоа што растежот на личните 
доходи во овие дејности ќе се определува селек-
тивно, водејќи сметка за сложеноста на трудот и 
достигнатото ниво на личните доходи. 

Средствата за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците (вклучувајќи го и делот од заеднич-
ката потрошувачка што се финансира од трошо-
ците на работењето) во организациите и заедниците 
можат да растат <по стапка на пораст на личните 
доходи, со тоа што, во одделни организации и за-
едници износот на средствата за заедничка потро-
шувачка по работник; во 1983 година не може да 
биде поголем од двократниот износ на средствата 
за заедничка потрошувачка по работник во 1982 
година во Републиката. 

Личните доходи во организациите кои работат 
со загуби,, можат да се исплатуваат само до нивото 
на загарантираните лични доходи. На работниците 
во тие организации во оправдани случаи може да 
им се исплатуваат лични доходи и поголеми од 
загарантираните, со тоа што субјектите кои за 
тоа одлучуваат мораат да обезбедат дополнителни 
средства. Во таа смисла, ќе се извршат соодветни 
измени и дополнувања на Законот со кој е утвр-
ден загарантираниот личен доход и исплатата на, 
лични доходи во организациите кои работат со 
загуби. 

(2) Со општествен договор и самоуправни спо-
годби на групациите и со самоуправни општи акти 
на организациите на здружениот труд ќе се обез-
бедат услови за* селективна политика и растеж, 
при што ќе се обезбеди побрз пораст на чистите 
лични доходи на производните работници и на 

основните носители на производството, како и на 
работниците кои работат под тешки услови за 
работа. 

Квантифицирањето на порастот на личните до-
ходи и на средствата за заедничка потрошувачка, 
по предлог на заедничката комисија, ќе го ут-
врдат потписниците на општествениот договор за 
распоредување на доходот и распределба на сред-
ствата за лични доходи. 

(3) За доследно спроведување на политиката за 
усогласување на порастот на личните доходи, 
Службата на општественото книговодство постојано 
ќе врши контрола на исплатените лични доходи, 
и во случај на пречекорување на предвидените 
рамки ќе ги известува самоуправните органи и 
органите на општествено-политичките заедници и 
ќе презема мерки за спроведување на политиката-
за лични доходи, за што по потреба ќе се донесат 
соодветни прописи. 

8.4. Вкупните средства за задоволување на опш-
тите-општествени и заедничките потреби без на-
доместоците кои имаат карактер на лични примања, 
средствата за општонародна одбрана и придонесот 
за буџетот на Федерацијата ќе растат за најмалку 
10 процентни поени побавно од остварениот номи-
нален пораст на доходот. 

Средствата со кои се задоволуваат заедничките 
потреби кои имаат карактер на лични примања 
(пензии и инвалиднини, додатоците на деца, на-
доместоците за боледување, основните права од 
социјалната заштита, надоместоците за времено 
невработените и слично), ќе се движат во рамките 
на движењето на личните доходи, во согласност 
со прописите и законите со кои се регулирани. 

Средствата за финансирање на општите-опш-
тествени потреби преку буџетите на општествено-
политичките заедници без оние кои се исклучени 
од ограничување, можат да растат најмногу до 
12% во однос на 1982 година. 

Вкупните средства за задоволување на заед-
ничките потреби преку самоуправните интересни 
заедници во општествените дејности, без оние кои 
се исклучени од ограничување, ќе растат најмногу 
до 15,3% во однос на договореното ниво во 1982 
година. 

Во овие рамки, за постигнување на поусогла-
сени текови во општествената репродукција во 1983 
година ќе биде неопходно Во задоволувањето на 
заедничките потреби, приоритет да му се даде на 
здравството, основното и средното насочено обра-
зование, што ќе бара средствата за овие дејности 
да растат до 16,5%. Средствата за задоволување 
на заедничките потреби во другите општествени 
дејности ќе растат најмногу до 12%. 

За подобрување на материјалната, положба во 
организациите на здружениот труд од основното 
и средното насочено образование ќе се врши осло-
бодување од плаќање придонеси и даноци од лич-
ните доходи во висина од 50% во однос на стап-
ките во 1982 година, освен на придонесите за пен-
зиско и инвалидско осигурување, здравствено оси-
гурување и социјална заштита. 

Материјалните трошоци во здравствената заш-
тита можат да растат до порастот на остварениот 
доход во општествениот сектор на стопанството. 

За да не дојде до повисоко оптоварување на до-
ходот на организациите на здружениот, труд во 
стопанството, ЈВО 1983 година со закон нема да се 
основаат нови самоуправни интересни заедници и 
ќе се согледаат можностите за намалување на бро-
јот на самоуправните интересни заедници, а посеб-
но на стручните служби зво тие заедници, како и 
за укинување на одделни организации на здруже-
ниот труд во општествените дејности. 

Во 1983 година нема да се врши проширување 
на правата по ниеден основ, а по потреба ќе се 
преиспитаат правата на одделни корисници и ќе 
се усогласат со реалните материјални можности. 
Истовремено, ќе биде неопходно да се изврши од-
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лагање на определени активности од програмите 
за работа на организациите на здружениот труд и 
на самоуправните интересни заедници од опште-
ствените дејности. 

Заради поголема рационалност во користењето 
на средствата во областа на здравството и постиг-
нување на определени материјални ефекти, ќе се 
согледаат можностите за пообјективно утврдување 
и воведување на партиципација во користењето на 
здравствената заштита. Средствата што ќе се фор-
мираат по овој основ, ќе се насочат за покривање 
на материјалните трошоци, а пред се за исхрана и 
лекови. 

Притоа, ќе се води политика за ослободување 
на одредени корисници на здравствена заштита и 
за одредени заболувања од плаќање на партици-
пација. 

Сите општествено-политички заедници и корис-
ниците на средствата од буџетите ќе разработат и 
утврдат конкретни мерки за штедење-и рационал-
но користење на средствата со кои вршењето на 
функциите ќе се остварува во рамките на реалните 
можности на буџетите. 

Во јануари 1983 година општинските и репуб-
личките самоуправни интересни заедници ќе склу-
чат самоуправни спогодби, со кои ќе се утврди ви-
сината на средствата, динамиката на користење на 
средствата и заштитните мерки со кои ќе се иск-
лучат можностите за формирање на средства над 
договорените износи. 

Истовремено, ќе биде неопходно општествено-
политичките заедници и сите самоуправни инте-
ресни заедници, со закони односно со свои одлуки, 
да ги усогласат стапките за зафаќање со договоре-
ното ниво. 

Обемот на средствата за задоволување на опш-
тите општествени и заедничките потреби во првото 
тримесечје од 1983 година ќе се утврди на ниво на 
просечните тримесечни средства во 1982 година, а 
за другите тромесечја од 1983 година ќе се зголе-
мува сразмерно на утврдената годишна стапка на 
пораст и остварениот доход. 

8.5. Даночната политика ќе биде во функција 
на политиката на економската стабилизација. 

Ќе се продолжи и ќе зајакне политиката на 
даночните олеснувања и ослободувања во одделни 
области, гранки и групации на стопанството, при 
што ќе се врши натамошно ослободување од пла-
ќање данок од доход на организациите на здру-
жениот труд од стопанството и целосно ослободу-
вање од плаќање данок од доход на организациите 
на здружениот труд од општествените дејности. 

Ќе се изврши ревизија на даночните стапки. 
Ќе се зголемат стапките на данокот на приход од 
дополнителна, хонорарна и прекувремена работа, на 
приходот од имот, на необработено земјоделско 
земјиште, станови и деловен простор кој се из-
дава под наем, на куќи за одмор и рекреација и 
на наследство, Ќе се преиспитаат и според потре-
бата ќе се зголемат стапките на данокот од вкуп-
ниот доход на граѓаните, при што, повисоки стапки 
ќе се применуваат на приходите што не-се од ре-
довен работен однос. 

Системот на даноците ќе се разработи и допол-
ни, така што во поголема мера да се зафаќаат при-
ходите стекнати поради исклучителни природни и 
други услови. 

Ќе се преиспита, со диференциран приод, по-
литиката на оданочување на приходите што се ос-
тваруваат во областа на самостојната лична ра-
бота, во угостителството, туризмот и во слични деј-
ности, со цел да се обезбеди поголемо оданочување 
на приходите врз чие стекнување влијаеле други 
фактори а не само личниот труд, и да се спречи 
збогатување што не е резултат на работа. 

Со квалитетна и ефикасна работа на даноч-
ните органи, со организирана финансиска и друга 
инспекциска контрола, со јакнење на финансиска-
та дисциплина, со јакнење и зацврстување на оп-

. штествениот морал, ќе се обезбеди ефикасно и по-
доследно спроведување на утврдената даночна по-

. литика. Ќе се заостри одговорноста и санкциите за 
. непријавување на приходи заради оданочување. 

8.6. Решително ќе се оневозможува .присвоју-
вањето на општествениот . имот, злоупотребата на 
правата и овластувањето, митото и корупцијата, 
шпекулациите со општествени станови, со потро-
шувачки, станбени и други кредити и разни фор-

; ми на општествени шпекулации и кршење на де-
ловните морални норми на социјалистичкото само-
управување. Ќе јакне улогата на системот на ол-

' штествена самозаштита во спречувањето на овие 
појави и однесувања. 

9. Во 1983 година ќе се организира и спрове-
дува широка акција на штедење на сите нивоа и 
во сите области на општествено-економскиот жи-
вот. Заради тоа, ќе се преземаат соодветни марки: 

(1) Во основните организации на здружениот 
труд ќе се подготват комплексни програми за ште-
дење на енергија, суровини и репродукциони ма-
теријали. Основните организации на здружениот 
труд од областа на производството и услугите ќе 
ја намалат потрошувачката на електрична енергија 
по единица производ, односно услуга, за најмалку 
5%, а во областа на сообраќајот, потрошувачката 
на течни горива ќе се намали во просек за 10'°/&, 
Заради општата рационализација на потрошувач-
ката на енергија и обезбедување на дополнителни 
количества на енергија за зголемување на произ-
водството, другите потрошувачи ќе ја намалат 
вкупната потрошувачка! >за 8%. 

Со мерките на економската политика ќе се 
' поттикнува штедењето на енергија и преориента-
; цијата од течни на цврсти горива. 

(2) Ќ§. се донесат потребните прописи за ко-
ристење на поевтина амбалажа и за собирање и 
користење на секундарни суровини. 

(3) Ќе се донесат прописи за порационално ко-
ристење на земјоделските и прехранбените произво-
ди, за забрана на колење на те лина, јагниња, пра-
сиња и ел. 

(4) Ќе се ^преземат мерки за штедење во про-
метот, а во Стопанската комора на Македонија ќе 
се согледаат можностите за намалување на бројот 
на, посредницитеј во прометот. 

(5) На акцијата на штедење треба да и се даде 
најширока општествено-политичка поддршка. 

10. Тргнувајќи од расположливите средства од 
сопствени и дополнителни извори, инвестиционите 
вложувања во основни фондови во 1983 година ќе 
бидат на пониско реално ниво во однос на прет-
ходната година. 

Обемот на вкупните вложувања во основни 
фондови ќе биде на пониско реално ниво за околу 
2Г°/о и ќе се намали нивното учество во општес-
твениот производ на околу 24'°/&, при што на сто-
панските инвестиции на околу Г710/«), што е значи-
телно понизок интензитет на вложување од пред-
видениот со Планот. 

Во овие рамки, обемот на вложувањата во оп-
штествените дејности и во општествено-политич-
ките заедници ќе биде на пониско реално ниво за 
околу 54%. 

Во спроведувањето на инвестиционата полити-
ка тежиштето на активноста ќе се насочи кон: 

(1) Довршување на инвестициите во тек и за-
почнување со нови инвестициони зафати. Притоа, 
кај новите вложувања приоритет ќе им се даде 
на објектите од енергетиката, на производството 
на храна и на инвестициите кои значат ангажи-
рање на помали средства со кои ќе се создадат 
можности -за поголем извоз. 

(2) Истовремено, во согласност со материјални-
те можности, а со цел да: се,обезбеди континуитет 
во развојот и зголемување на производството, осо-
бено на она кое е извозно ориентирано, треба да 
се донесат одлуки'за започнување и на други ин-
вестициони зафати. Ова, пред се, се однесува на 
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производството во металопреработувачката индус-
трија, индустријата на сообраќајни средства, елек-
трични машини и апарати, машиноградбата, про-
цесната опрема и малото стопанство, со што ќе се 
обезбеди и повисок доход и поголемо вработување. 

Во овие рамки, посебно треба да се поддржу-
ваат инвестиционите зафати кои се темелат врз 
здружување на трудот и средствата врз доходов-
ни основи, инвестиционите зафати во стопански 
недоволно развиените краишта, како и инвести-
циите кои се остваруваат со учество на Меѓуна-
родната банка за обнова и развој. 

(3) Развојот на патната мрежа ќе се остварува 
само во рамките на обезбедените средства. Притоа? 
приоритет ќе имаат вложувањата за поефикасно 
одржување на постојните сообраќајници и довр-
шување на започнатите патни правци, а пред 
оние во чија конструкција учествуваат средства од 
странски кредитни извори. 

(4) Инвестиционите вложувања во општестве-. 
ните дејности ќе бидат насочени само кон довр-
шување на инвестициите во завршна фаза, и тоа 
во здравството, основното и средно насочено обра-
зование и во информативната дејност. За објектите 
во другите општествени дејности неопходно е да се 
одложи натамошната градба. 

Во врска со ова, ќе се утврдат критериуми за 
оцена на степенот на изграденост на објектите кои 
се во тек на градба. 

(5) Инвестиционите вложувања во станбената 
изградба треба да се сведат во рамките на реал-
ните можности во формирањето на средствата за 
овие намени, а во согласност со договорената стан-
бена политика. 

Во 1983 година, деловните банки ќе ги намалат 
долгорочните пласмани за станбена изградба за 
околу 30% во однос на претходната година. 

Истовремено, ќе се продолжи со развивањето 
на најразновидни форми на ангажирање лични 
средства на работните луѓе и граѓаните, кои за-
едно со банкарските средства ќе овозможат ре-
шавање на станбените прашања, и тоа по пат на 
индивидуална станбена изградба и купување на 
стан во етажна сопственост. 

(6) Организациите на здружениот труд треба 
да вложуваат напори за зголемување на сопстве-
ното учество за проширување на материјалната 
основа на здружениот труд. 

(7) Организациите на здружениот труд ќе пре-
земаат мерки и активности за поголемо здружу-
вање на трудот и средствата, постапно намалува-
ње на кредитните односи, а со тоа и остварување 
на порешително влијание во процесот на проши-
рената репродукција. < 

(8) Ќе се преземат мерки за засилување на 
дисциплинската одговорност на инвеститорите, кре-
диторите, изведувачите и другите субјекти во ин-
вестиционата активност при донесувањето на од-
луки, за реалните финансиски и материјални мож-
ности и за навремената реализација на инвестици-
оните зафати во сите фази и елементи на изведу-
вање на инвестицијата. 

(9) Со општествените договори за евидентира-
ње на намераваните инвестиции и за критериумите 
и начинот- на давањето мислења за општествено-
економската оправданост на тие инвестиции ќе се 
влијае врз квалитетот на инвестиционите одлуки 
и рационалното вложување во инвестициите, а во 
согласност со одредбите на Законот за проширена 
репродукција и минатиот труд. 

(10) Организациите на здружениот труд треба 
да го забрзаат процесот на усогласување на само-
управните општи акти со Законот за проширената 
репродукција и минатиот труд. 

(11) Организациите на здружениот труд и дру-
гите субјекти во инвестиционата активност, ќе би-
де неопходно да преземат мерки и активности за 
елиминирање на дефицитарното финансирање на 
инвестициите во тек. 

(12). Во 1983 година по потреба ќе се изврши 
задолжително здружување на средствата на орга-
низациите на здружениот труд на дел од потреб-
ните средства за изградба на нови електроизвори, 
преносна мрежа и за отворање на нови и модер-
низација на постојните рудници за јаглен, според 
програмата за изградба н а , електроизвори за кон-
тинуитет. 

За реализација на оваа програма ќе се распи-
ше и јавен заем, врз основа на претходна најши-
рока демократска консултација. Средствата кои ќе 
се обезбедат по основ на јавниот заем првенствено 
ќе се насочат за изградба на објекти кои имаат 
комплементари© значење. 

(13) Поради распишување на јавен заем за из-
градба на електроенергетски извори, во 1983 го-
дина ќе биде неопходно месните заедници и оп-
штините да не распишуваат нови самопридонеси. 

11. За создавање на услови за остварување на 
предвидената динамика на производството и ус-
лугите, а посебно на очекуваното производство рд 
новите капацитети, неопходно е да се обезбеди зго-
лемен обем на трајни обртни средства. 

За оваа цел е неопходно повисоко издвојување 
на средства од сопствените извори на организа-
циите на здружениот труд и значајно насочување 
на средства на банките за финансирање на обрт-
ните потреби, со цел за постигнување на повисока 
усогласеност со порастот на производството и зго-
лемените потреби за извоз. Финансирањето на те-
ковната репродукција треба да се обезбеди со по-
голема употреба на хартии од вредност, што ги 
издаваат организациите на здружениот труд, како 
Ц со повисоко издвојување на други средства и 
депозити на деловните банки и другите финан-
сиски организации. Истовремено е неопходно да 
се вложуваат напори за зголемување на коефи-
циентот на вртењето на обртните средства. 

Во 1983 година организациите на здружениот 
труд е неопходно да подготват биланси за потреб-
ните обртни средства и да утврдат начин на обез-
бедување на недостигот во согласност со пропи-
сите. 

12. Тргнувајќи од општите услови и можности 
на развојот, во 1983 година се очекува натамошно 
зголемување на вработеноста во општествениот се-
ктор, но со поумерена динамика на пораст од ос-
тварената во првите две години од реализацијата 
на тековниот Општествен план. 

Бројот на вработените во општествениот сектор 
се оценува дека ќе се зголеми за околу 2,5% и ќе 
достигне ниво од околу 462 илјади лица. Врз овие 
основи се очекува да се вработат околу 21 илјади 
лица, со што ќе се активира целиот прираст на 
работоспособното население. 

Поголем дел од вкупниот прираст на врабо-
тените во општествениот сектор ќе се остварува 
преку проширување на работните места во сто-
панството, а пред се, во индустријата, земјодел-
ството и трговијата. 

Во 1983 година ќе се зголеми вработеноста и 
во индивидуалниот сектор, особено во земјодел-
ството и малото стопанство, врз основа на личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните: 

(1) Ќе продолжат настојувањата за интензи-
вирање на активноста во одделни дејности на ма-
лото стопанство, врз основа на личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓани и побрзо форми-
рање на договорни организации и друго. 

(2) Поширок простор за работно ангажирање 
на населението ќе се создава во областа на зем^ 
јоделството, преку здружување на трудот и сред-
ствата на земјоделците и со развивање на коопе-
ративни односи со организациите на здружениот 
труд. 

За ова ќе придонесува зголеменото кредитира-
ње на индивидуалниот сектор на земјоделството 
со насочување на средствата од депозитите од 
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штедни влогови, од кредитите од Меѓународната 
банка за обнова и .развој и со примена на други 
мерки. 

(3) Организациите на здружениот труд ќе пре-
земаат обврски за поголемо вработување на млади 
стручни кадри, со што ќе се создаваат услови за 
зголемување на производните сили на трудот во 
рамките на - индивидуалната и општествената ре- ^ 
продукција. 

(4) Ќе се -преиспита можноста и по потреба ќе 
се донесат соодветни прописи со кои ќе се .овоз-
можи, организациите на здружениот труд да го 
скратуваат работното време, под услов да не ги 
намалат просечните работни задачи кои се оства-
рувани пред скратувањето на работното време и . 
врз основа на подобро искористување на капаци-
тетите и воведување на работа во повеќе смени 
и да се зголеми бројот на вработените. 

(5) Ќе се изврши измена на прописите за на- ~ 
тамошно намалување на обемот на прекувремената, 
и дополнителната работа и работата по договор , 
за дело. 

(6) Ќе се преземаат мерки и ќе се преиспита 
висината на придонесите и даноците од личните 
доходи на самостојните занаетчии и договорните 
организации, со цел за создавање услови и инте-
рес за поголемо вработување. 

(7) Заедниците за вработување ќе донесат про-
грами и ќе продолжат, со преквалификација на 
суфицитарните стручни кадри за производни за-
нимања, зависно , од потребите и врз основа на 
договори со организациите на здружениот труд. 

13. Врз основа на резултатите од развојот во 
1983 година ќе биде неопходно да се создаваат 
материјални и други услови за живот и работа на 
работните луѓе и граѓаните и за нивна матери- -
јална и социјална сигурност. 

13.1. Врз основа на очекуваната стопанска ак-
тивност и неопходната потреба за сведување на 
сите видови на потрошувачка во рамките на рас-
положливите можности и другите услови, вкуп- . 
ните средства за животен стандард на. населението 
ќе се остваруваат на реално пониско ниво за око-
лу 7% во однос на -1982 година. Во овие рамки, 
се оценува дека средствата за лична потрошувачка 
реално ќе се намалат за околу 3%, а средствата, 
за општествениот стандард, поради намалување на 
инвестициите во општествените дејности ќе бидат 
на пониско реално ниво за околу 28'°/о. 

При ваква положба, истовремено со решава-
њето на економските проблеми, сите општествено-
политички заедници и самоуправните органи во 
организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници ќе водат ак-
тивна социјална политика со преземање на соод-
ветни мерки и активности, со цел за рамномерно 
распоредување на товарот на стабилизацијата. Во 
спроведувањето на мерките на социјалната поли-
тика треба да се настојува да не се Нарушува 
принципот на распределба според трудот и ре-
зултатите од трудот. 

За таа цел ќе се преземаат соодветни мерки и 
активности: 

(1) Ќе се води политика за смирување на по-
растот на цените и трошоците на животот, а По-
себно на цените на производите и услугите кои 
посуштествено влијаат врз животниот стандард. 

(2) Ќе се продолжи со обезбедување на сред«* 
ства за премии или компензации Гна цената на 
одделни прехранбени производи (мле^о, шеќер, ма7 
сло за јадење и леб) кои имаат посебно значење 
за зачувување на нивото на животниот стандард 
на населението. 

(3) Ќе се врши субвенционирање на" станари-
ната на домаќинствата со ниски лични примања,. 

(4) Организациите на-здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници, со свои 
одлуки и врз принципот на солидарност, за ра-
ботниците со ниски приходи по член на семејство-

то ќе обезбедат поповолни услови за намирување 
на трошоците за превоз на работа и од работа, оп-
штествена исхрана, регрес за годишен одмор, па-
рична помош и друго. 

13.2. Во 1983 година ќе се продолжи со созда-
. вање на материјални и други предуслови за зго-

лемување на станбениот фонд и осовременување и 
подобрување на .условите за станување. 

За активно користење на средствата за стан-
бена изградба неопходно е врз самоуправна основа 
да се обезбеди учество на сите-субјекти во програ-
мирањето на станбената изградба. 

Се очекува да бидат завршени 10 илјади ста-
нови. 

Со доследна примена на утврдената станбена 
политика ќе се создаваат услови за порационално 
градење, за активно користење на општествените 
средства кои се издвојуваат од доходот и од чис-
тиот доход за станбена изградба, насочувајќи ги 
пред се за решавање на станбеното прашање на 
лица кои досега не го решиле, за користење и 
одржување на станбениот фонд, како и за пот-
тикнување на непосредниот интерес на работните 
луѓе и граѓаните со сопствени средства да го ре-

. шаваат своето станбено прашање. 
Ќе се продолжи со програмското зголемување 

на станарините до ниво кое ќе обезбеди средства 
за проста репродукција на станбениот фонд, не-
гово одржување и управување. 

Со измените во станбената политика треба да 
се овозможи кредитните средства за станбена из-
градба да бидат наменети исклучително за задо-
волување на станбените потреби на работните лу-
ѓе и на граѓаните со нерешено станбено прашање. 

Со условите за кредитирање на станбената из-
градба ќе се овозможи кредитирање на општес-
твено оправдана големина и опременост на станот. 

За стекнување на станови во лична сопстве-
ност, надвор од потребите на станувањето, исклу-
чително да се ангажираат лични средства на гра-
ѓаните. 

При добивање на општествен стан на корис-
тење ќе се обезбеди задолжително ангажирање на 
лични средства на корисникот на станот, во форма 
на претплата на станарско право, депозит и друго, 
при што треба да се води сметка за економската и 
социјалната состојба на корисникот на станот. Во 
оваа^ смисла, ќе се обезбеди ангажирање на лични 
средства на граѓаните како основ з а , стекнување 
на дел од станот во сопственост (сосопственички 
односи). '' 

Со даночната и земјишната политика и со дру-
ги мерки ќе се поттикнуваат граѓаните за пого-
дам©^-учество на лични средства во станбената из-
градба и "за развој на. станбеното задругарство. 

Неопходно е да се прошири и интензивира ор-
ганизираната изградба на станови за пазар која 
ќе се поддржува и со постојната кредитна поли-
тика, но исклучително за задоволување на стан-
бените потреби на работните луѓе и граѓаните со 
нерешено станбено прашање. 

Со доследна примена на просторните и урба-
нистичките планови ќе се оневозможи стихијноста 
во .изградбата на индивидуални семејни згради и 
куќи. за одмор, со што ќе се придонесе за заш-
тита на земјоделското земјиште. Ќе се донесат и 
посебни пррписи од страна на општините, со кои 

се оневозможи зафаќаното на обработливите по-
вршини. 

Заради рамномерно распоредување на трошо-
ците за изградба и користење на комуналната ин-
фраструктура, на сите корисници на комуналните 
услуги, преку надоместокот за користење на гра-
дежното земјиште ќе се. обезбеди ефикасно и пра-
вилно зафаќање-на градската рента. 

Во 1983 година се очекува да продолжи и да 
се. ^интензивира проширувањето на материјалната 
основа во комуналното стопанство. 
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Ќе започнат активностите за изградба на сис-
темот за заштита на Охридското Езеро во рамките 
на расположливите материјални средства. При тоа 
е неопходно да се обезбеди целосно искористување 
на постојните постројки за пречистување на от-
падните води. Со посебна програма ќе се утврди 
започнувањето на реализацијата на дел од систе-
мот, во обем и на простор што приоритетно го 
бараат објективните околности. 

13.3. Здравствената заштита на населението во 
однос на обемот на правата ќе се остварува на 
ниво од 1982 година. 

Ќе се продолжи со реализација на Програмата 
за спроведување на задолжителни видови на здрав-
ствена заштита, како и на програмите за намалу-
вање на смртноста на доенчињата и малите деца и 
подобрување на санитарно-хигиенската и епиде-
миолошката состојба во Републиката. 

Во политиката на детскиот додаток треба да 
бидат содржани економските, социјалните и демо-
графските критериуми, како и аспектите на пла-
нирањето на семејството. Во 1983 година додаток 
на деца ќе примаат околу 190 илјади деца или 
19,6°/о од генерацијата, при што ќе се врши усо-
гласување со материјалните можности. Ќе се ис-
платува и посебен додаток на децата со потешки 
психофизички недостатоци и опрема за новоро-
дено дете. 

Ќе се остварува политика за усогласување на 
примањата по основ на пензиско-инвалидско оси-
гурување и ќе продолжи пензиското осигурување 
на земјоделците на зголемен број корисници и со 
поместување на старосната граница. 

Ќе се продолжи со натамошно подобрување на 
стандардот на корисниците на основните права од 
социјална заштита. 

Во областа на боречко-инвалидската заштита 
ќе продолжат активностите за натамошно подо-
брување на здравствената заштита и на матери-
јалната положба на борците, воените инвалиди и 
семејствата на борците. 

14. Во остварувањето на договорената политика 
на развојот во 1983 година е неопходно да се про-
должи со создавање услови за усогласен развој и 
на општествените дејности. Заедничките и оддел-
ните потреби на општеството и на работните луѓе 
и граѓаните во сите подрачја на живеење и работа 
во Републиката, неопходно е да се остваруваат во 
рамките на реалните материјални можности. При-
тоа, ќе биде од особено значење основните и дру-
гите организации на здружениот труд од општес-
твените дејности да обезбедат натамошно подо-
брување на структурата и квалитетот на услугите 
што ги даваат. 

Врз основа на расположливите материјални 
можности и поголема рационалност во работењето 
неопходно е да се остварува зголемен опфат на 
децата и учениците ̂  во организациите на здруже-
ниот труд од соодветни дејности; развојот на на-
учната дејност да се остварува врз ^суштествено 
поврзување со здружениот труд; да се остварува 
селективна активност во развојот на творештвото 
и културните само дејности, како и во активнос-
тите во физичката култура и во техничката култу-
ра; да се обезбеди навремена порационална и по-
квалитетна здравствена заштита на населението во 
Републиката; да се обезбедува општествена заш-
тита на децата, како и развивање на превентивна 
социјална заштита и остварување на заштита на 
лицата кои се нашле во положба на социјална 
потреба во рамките на материјалните можности, 

Ќе продолжат напорите за натамошен развој 
на информативно-пропагандната дејност во цели-
на, а посебно на средствата за јавно информира-
ње, со цел за создавање на услови за проширу-
вање на обемот, формите и содржините на инфор-
мирањето на работните луѓе и граѓаните за сите 
прашања од општествено-политичкиот живот. 

За остварување на политиката за развој на оп-
штествените дејности ќе се преземаат и следниве 
мерки и активности: 

. (1) Ќе се преиспитаат програмите за работа и 
развој на организациите на здружениот труд од 
одделни општествени дејности од страна на корис-
ниците на услугите и со селективна политика ќе 
се .утврдат неопходните и неодложните приори-
тети. 

(2) Организациите на здружениот труд од оп-
штествените дејности ќе преземаат мерки за поце-
лосен развој на облиците на непосредна размена 
на трудот; 

(3) Самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности ќе ја преиспитаат својата ор-
ганизациона поставеност и ќе преземаат мерки за 
рационализација на мрежата, кадрите и опремата 
и нивно заедничко искористување; 

(4) Самоуправните интересни заедници од оп-
штествените лејности и надлежните органи од со-
одветните дејности ќе ја преиспитаат мрежата на 
организациите на здружениот труд од одделните оп-
штествени дејности и ќе дадат предлози за нејзина 
рационализација. 

15. Во 1983 година со несмален интензитет ќе 
продолжи остварувањето на политиката на ^ р а м -
номерен регионален развиток на Републиката со 
развој на ' сите нејзини делови и со побрз развој 
на стопански недоволно развиените краишта, што 
претставува една од основните претпоставки за ус-
пешен развој на СР Македонија во целина. 

За остварување на порамномерен регионален 
развој на Републиката од особено значење ќе би-
де да се интензивира процесот на здружување на 
трудот и средствата врз доходовни односи на ор-
ганизациите на здружениот труд на поширокото 
подрачје на Републиката, а особено во стопански 
недоволно развиените краишта, како и да се раз-
вива и унапредува меѓуопштинската соработка во 
сите сфери за кои постои заеднички интерес. 

Побрзиот развој и натамошното проширување 
на материјалната основа на стопанството во сто-
пански недоволно развиените краишта ќе се пот-
тикнува и поддржува со реализација на мерките 
предвидени со тековниот Општествен план на Ре-
публиката. 

Во овие рамки, неопходно е организациите на 
здружениот труд од овие краишта да ги интен-
зивираат активностите и да преземаат навремени 
мерки за користење на средствата по одобрените 
кредити кои се уште не почнале да се користат. 
Истовремено!, активноста на банките треба да биде 
насочена кон одобрување на нови кредити по до-
сега поднесените барања и кон поддржување на 
нови инвестициони зафати, пред на оние кои 
се остваруваат со здружување на трудот и сред-
ствата и кои обезбедуваат поголема вработеност, 
доход, повисок извоз и воопшто поуспешно оства-
рување на политиката за побрз развој на овие 
краишта. 

. Во рамките на увозот на опремата, одреден 
приоритет ќе се даде на опремата со која ќе се 
поддржуваат развојните програми во стопански 
недоволно развиените' краишта во Републиката. 

Во реализацијата на програмите што ќе се ос-
тваруваат со средствата од Меѓународната банка 
за обнова и развој по кредитните линии за развој 
на индустријата и змеј оде лството, ќе се настојува 
најмалку 40% од средствата да се насочат за под-
држување на развојните програми на стопански 
недоволно развиените краишта. 

За интензивирање на процесот на здружување 
на трудот и средствата во стопански недоволно 
развиените краишта ќе се настојува, покрупните 
организации на здружениот труд дел од развој-
ните програми да; од остваруваат вр овие кра-* 
ишта. 
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Ќе се поттикнува развојот на ридско-планин-
ските и пограничните подрачја, со преземање мер-
ки кои се утврдени со Општествениот договор за 
позабрзан развој на определените подрачја во гра-
ничниот појас и ридско-планинските реони во СР 
Македонија за периодот од 1981 до 1985 година. 

За оваа цел ќе се издвојат 4°/о од тековниот 
прилив на средствата на Фондот на Федерацијата 
што се формираат по основ на задолжителен заем. 

Во рамките на расположливите средства ќе 
продолжи изградбата на локалната патна мрежа, 
при што приоритет ќе се даде на започнатите пат-
ни правци во стопански недоволно развиените по-
драчја и во ридско-планинските реони. 

16. Со заедничката монетарно-кредитна поли-
тика во 1983 година и натаму првенствено треба 
да бидат поддржувани задачите на подрачјето на 
економските односи со странство, усогласувањето 
на стоковно-паричните односи на домашниот пазар, 
смирувањето на порастот на цените, побрзиот раз-
вој на производството на енергија, дефицитарни 
суровини и репродукциони материјали, основните 
земјоделски производи, пласманот на опрема и по-
стројки и неопходните стоковни резерви. ; 

Со мерките на монетарно-кредитната политика 
ќе се зајакнува одговорноста на банките за уредно 
извршување на преземените обврски за плаќање 
во земјата и во странство, ќе се оневозможува 
создавањето на обврски без покритие и ќе се вли-
јае врз јакнењето на финансиската дисциплина, 
исклучително наменско користење на емисионите 
извори и рационално користење на паричните сред-
ства. 

Организациите на здружениот труд и банките 
ќе подготват ч програми за обезбедување на дневна 
ликвидност и за прилагодување на својата деловна 
политика во согласност со сопствената ликвид-
ност. 

Во воска со кредитната политика ќе се донесе 
одлука со која ќе се дефинира најрационално на-
сочување на слободните потенцијали на банките. 

Ќе се склучи самоуправна спогодба за утвр-
дување на структурата на пласманите на банките, 
при што приоритет ќе се даде на пласманите во 
стопанството, а во рамките на нив за потребите од 
обртни средства. 

Банките навремено ќе ја утврдат деловната 
политика во која нагласено место ќе се даде на 
ттлгзттот на ликвидноста, при што ќе се утврдат об-
врските и изворите на средствата и мерките за 
"елкова реализација. 

Опга^ги^апиите на здружениот труд" најдоцна 
до кра тот на март 1983 година ќе договорат дина-
мт/гтга, вг>аќа**е на достасаните а ненамирени 
обврски1 спрема банките. 

За кредитирање на продажбата на опрема, ме-
тални конструкции и монтажерски работи на до-
Ћ/ГЛТТТНТ/ТОТ пазар и во странство ќе се насочуваат 
2% од прирастот на средствата што се формираат 
ппи банките ВРЗ основа на депозит од штедните 
влогови, како и дел од штедните влогови и дру-
гите средства на граѓаните ка ј Поштенската ште-
дилница и од слободните парични средства на оп-
ттттрг"гт»ено-ттолитичките заедници во Републиката 
тгои ге во нат како депозит во Народната банка на 
Македонија. ; 

17. Во 1983 година ќе се создаваат материјални и 
др*уги Vслови за натамошен развој и јакнење на 
07тбт>а"бедата способност, како и за реализација 
на ттт^гите заеднички интереси и цели на одбра-
ната. Притоа, тежиштето ќе биде ВРЗ активностите 
сврзани со модернизација, опремување и обучува-
ње на единиците на територијалната одбрана; обез-
бедувањето средства за лична заштита на насе-
лението и матери! ално-техничкото опремување, 
ома сонувањето и обучувањето на силите на ци-
вилната заштита; опремувањето и оспособувањето 
на системот за набљудување и на центрите за 

известување и на подготовките на органите на уп-
равата за успешно функционирање во вонредни 
ситуации и во војна. 

Посебно тежиште ќе се даде на создавањето 
на материјални претпоставки за остварување на 
подготовките на стопанството за производство и 
вршење на услуги од интерес за одбраната и за 
оспособување на здравството, а ќе се создаваат 
соодветни услови и за оспособување на образова-
нието, информативно-пропагандната дејност и на 
културата за успешно функционирање во војна. 

Во овие рамки, ќе се преземаат мерки и актив-
ности за натамошно вклучување на организации 
на здружениот труд од Републиката за остварува-
ње на зголемен обем на производство и вршење 
на услуги од посебни намени за потребите на воо-
ружените сили, преку проширување на обемот и 
асортиманот на производите и услугите и преку 
усвојување на производството на нови производи. 

Ќе се создаваат услови за натамошен развој и 
оспособување на организацијата и функционира-
њето на безбедноста и системот на општествената 
самозаштита за остварување на задачите во војна. 
Притоа, тежиштето ќе се даде на опремувањето 
на службата за безбедност со потребната опрема 
и средства. 

За развој на одбранбените подготовки во 1983 
година сите самоуправни организации и заедници 
и органите на општествено-политичките заедници 
ќе подготват и донесат посебни програми, со кои 
поблиску ќе ги разработат задачите и ќе ги ут-
врдат средствата за остварување на своите средно-
рочни планови за развој на општонародната од-
брана и општествената самозаштита. 

* * 
# 

Сите носители на планирањето, (раководејќи се од 
целите и задачите на своите среднорочни планови 
за развој во периодот од 1981 до 1985 година и 
насоките на политиката на остварувањето на Оп-
штествениот план на Републиката во 1983 година 
утврдена со оваа резолуција, во своите резолуции 
и програми за работа и развој поблиску ќе ги 
утврдат задачите и мерките на акција во 1983 го-
дина. 

Утврдените задачи и мерки на акција за 1983 
година носителите на планирањето ќе ги оства-
руваат со зголемени напори и одговорности и со 
доследна реализација на договорната политика. 
• Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија ќе подготви програма за спроведување на 
политиката на остварувањето на Општествениот 
план на 'Социјалистичка Република Македонија за 
периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година, 
за задачите што се од негова надлежност. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3350 
30 декември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на 'Соборот на здружениот труд, 

д;-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервер Салиу, е. р, 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
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706. 
Врз основа на член 393, трчка 4 од .Уставот 

на СР Македонија, а во врска со член 2, 4 и 4-а 
од Уредбата за ограничување на прометот на мо-
торен бензин и дизел гориво ((„Службен лист на 
СФРЈ" бр. 62/82 и 75/82), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА МО-
ТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ГОРИВОТО ЗА ПАТ-
НИЧКИТЕ ВОЗИЛА, ТРАКТОРИТЕ И МАШИНИ-

ТЕ ВРЗ ОСНОВА НА БОНОВИ 

Член 1 
На сопствениците на земјоделските, шумарски-

те, занаетчиските и градежните машини, на кои 
постои правото на сопственост и истите ги корис-
тат исклучиво за сопствени потреби се определува 
бензин и дизел гориво за едномесечна потрошу-
вачка, во количини и тоа: 

1. За земјоделски машини: 
а) трактори во месеците јануари, февруари и 

декември по 50 литри месечно по трактор, а за 
останатите месеци во годината, месечно по 20 лит-
ри на 1 хектар, обработлива површина; 

б) мотокултиватори во периодот од 1 март до 
31 октомври 10 литри по машина; 

в) моторна косачка во периодот од 1 мај до 
31 октомври 15 литри по машина; 

г) моторна вршалица или жетварска која за 
погон користи стабилен мотор (не користи трак-
торски погон) од 1 јуни до 30 септември 20 литри 
по машина, а за жетвата на оризот и за месец ок-
томври; 

д) моторна прскалица во периодот од 1 фев-
руари до 30 септември 10 литри по машина; 

ѓ) пумпи за наводнување во периодот од 1 ап-
^ рил до 31 август 10 литри по машина. 

2. За занаетчиски машини 10 литри по маши-
на месечно. 

.3. Шумски машини: 
а) моторни пили, циркулари и други шумски 

машини 5 литри по машина. 
4. Градежни машини: 
ау мешалици за бетон и малтер и агрегати ХО 

литри по машина: 
б) останати градежни машини (ровокопачи, 

булдожер и слично) до 100 литри по машина. 
Член 2 

Ако земјоделските, шумските, занаетчиските и 
градежните машини како средства во сопственост 
на граѓаните се користат за свои потреби и врше-
ње на услуги на трети лица и се евидентирани за 
вршење услуги за трети лица ка ј надлежниот оп-
штински орган на управата, се определува бензин 
и дизел гориво за едномесечна потрошувачка, во 
количини: 

1. Земјоделски машини: 
а) трактори во месеците јануари, февруари и 

декември по 50 литри месечно по трактор, а за ос-
танатите месеци во годината, месечно по 20 литри 
на 1 хектар, обработлива површина; 

б) месечно мотокултиватори во периодот од 1 
март до 31 октомври 20 литри по машина; 

в) моторна косачка во периодот од 1 мај до 31 
октомври 20 литри по машина; ' 

г) моторна вршалица и жетварка која не ко-
ристи тракторски погон туку има вградено ста-
билен мотор во период од 1 јуни до 30 септември 
30 литри по машина, а за жетвата на оризот и за 
месец октомври; 

д) моторни прскалици во периодот од 1 фев-
руари до 31 август 20 литри по машина. 

2. За шумски машини: 
а) моторни пили циркулари и други шумски 

машини 10 литри по машина. 
3. За занаетчиските машини за кои моторниот 

бензин и дизел гориво се користи: 

а) како технолошко гориво (пекарски и други 
работилници за производство и продажба на печи-

, во, кори, како и на вршители на слични занает-
чиски дејности) според потрошувачката во прет-
ходната година намалено 10°/о, освен кај пекарите; 

б) како помошен материјал (хемиско чистење, 
лисци, прецизни механичари, винклери, галвани-
зери, вулканизери, разни сервисни дејности и слич-
но), според потрошувачката во претходната го-
дина смалено за 5'%. 

4.3а градежни машини, според потрошувачка-. 
та на моторниот бензин и дизел гориво во прет-
ходната година намалено за 5в/о. 

Член 3 
Покрај определените количини на моторен бен-

зин и дизел гориво во член 2, став 1 и 2 од 
Уредбата за ограничување на прометот на моторен 
бензин и дизел гориво („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 62/82 и 75/821), на сопствениците на возилата за 
едномесечна потрошувачка им се издава и тоа: 

1. На индивидуалните земјоделски производи-
тели кои своите производи ги превезуваат со свои-
те возила на пазарот или собирно место на одда-
леченост до 50 километри му се определува мото-
рен бензин или дизел гориво во количина од 50 
литри, а ако оддалеченоста е над 50 км. 100 литри. 

;2. На лицата кои вршат дејност со личен труд 
и средства во сопственост на граѓани, а чија деј-
ност е врзана за употреба на моторно возило за 
вршење на самостојна дејност можат да користат 
25 литри бензин или дизел гориво, ако дејноста 
се врши во местото регистрирано за вршење на 
дејноста, а ако дејноста ја врши надвор од делов-
ното седиште 50 литри. 

3. На лицата кои се во постојан работен однос 
кои своите возила ги користат за давање итна и 
неодложна лекарска помош и куќни посети, да-
вање на итна ветеринарска помош, вршење на 
ПТТ услуги, продажба на книги и на царинските 
работници и на работници на сојузните инспекции 
за одење и враќање на работа, а живеат во место 
каде не постои јавен превоз (граничен премин) се 
определуваат количини на бензин и дизел гориво 
и тоа: 

— за моторцикли — 15 литри, 
— за патнички возила— 30 литри. 
Потврдата дека лицата од став 1 од оваа точ-

ка на оваа уредба користат свои моторни возила 
ја издава организацијата на здружениот труд во 
која лицето е вработено, односно органот на ца-
ринската служба за која ја врши дејноста. 

Член 4 
На лице инвалид кое е во исклучителна теш-

ка здравствена состојба, на предлог на здравстве-
ната организација, за користење на патничко во-
зило се определува 10 литри бензин или дизел 
гориво за секои поминати 100 км. 

Член 5 
Определените количини бензин и дизел" гори-

во од членовите 1, 2 3 и 4 на оваа уредба се из-
даваат врз основа на бонови. 

Член 6 . ^ 
Боновите на корисниците од членот 1 и 3, точ-

ка 1 и член 4 на оваа уредба ги издава општин-
скиот * орган на управата надлежен за внатрешни 
работи врз основа на потврда издадена од општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
стопанството според местото на, живеењето на соп-
ственикот на машината, односно моторното возило, 
во која е утврдена количината на бензин односно 
дизел гориво за која треба да се издадат бонови 
во одделни месеци. 

Боновите на корисниците од членот 2 и 3, 
точка 2 на оваа уредба ги издава општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи 
врз основа на потврда издадена од општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на сто-
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панството, според местото на евидентирањето, од-
носно регистрацијата на дејноста што ја врши ли-
цето во која е утврдена количината на бензин од-
носно дизел гориво за која треба да се издадат 
бонови во одделни месеци. 

Член 7 
Боновите за моторен бензин и дизел гориво на 

лицата од член 2, став 3, точка 1, 2 и 3, став 5 
од Уредбата за ограничување на прометот на мо-
торниот бензин и дизел гориво („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 62/82 и 75/82), ги издава општинскиот 
орган ка управата надлежен за внатрешни работи 
врз основа на доказ за вработување, потврда од 
здравствената установа за вршење рехабилитација, 
односно дијализа, потврда за школување или за 
организиран дневен престо}. 

Член 8 
Со стапувањето во сила на оваа уредба прес-

тануваат да важат одредбите од членот 1 и 2 од 
Уредбата за количината на моторен бензин и ди-
зел гориво за земјоделски, шумарски, занаетчиски 
и градежни машини над кои постои право на соп-
ственост што се издаваат врз основа на бонови 
(„Службен весник на СРИ" бр. 40/81). 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година.. 

Бр. 23-2572/1 ^ 
30 декември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

707. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 44/77) и член 8 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет 
за 1982 година („Службен весник на СРМ",бр. 42/81), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1982 година („Служ-

бен весник на СРМ", број 42/81), се вршат следниве 
измени на средствата за посебни намени и тоа: 

1. Во Раздел 4 — Извршен совет на Собра-
нието на СР Македонија, позиција 38 — Трошоци 
за Авиослужбата, износот .„10.000.000" се заменува 
со износот „14.500.000". 

2. Во Раздел 4, Глава 4 — Совет за иселенички 
прашања, позиција 51 — Помош на повратниците 
од егејскиот дел на Македонија, износот „6.000.000" 
се заменува со износот „4.500.000". 

3. Во Раздел 8 — Републички секретаријат за 
внатрешни работи, позиција 82 — За посебни на-
мени, износот „54.500.000" се заменува со износот 
„58.500.000". 

4. Во Раздел 10 — Републички секретаријат 
за финансии се вршат следниве измени: 

— позиција 113 — Средства за спроведување, 
на Законот за државната управа и за лични до-
ходи на функционерите и раководните работници, 
износот „62.000.000" се заменува со износот 
„58.000.000". 

5. Во Раздел 20 — Републички комитет за 
здравство и социјална политика се вршат след-
ниве измени: 

— во позиција 223 — Финансирање на одделни 
облици на инвалидска заштита и материјално обез-
бедување на учесниците во НОВ, износот „118.000 
.000" се заменува со износот „173.000.000" и 

— во позиција 227 — Болнички трошоци за 
душевно болни, износот „12.000.000" се заменува со 
износот „16.000.000". 

6. Во Раздел 22 — Републички комитет за ин-
формации се вршат следниве измени: 

— во позиција 245 — Трошоци за издавачка 
дејност, износов „2.610.000" се заменува со изно-
сот „3.660.000" и 

— во позиција 247 — Трошоци за информатив-
но-пропагандна и културно-забавна дејност во 
странство, износот „9.500.000" се заменува со изно-
сот „8.450.000". 

7. Во Раздел 48 — Окружен стопански суд 
Скопје се вршат следниве измени: 

— во позиција 434 — Материјални трошоци, 
износот „1.200.000" се заменува со износот „1.700.000" и 

—во позиција 436 — Лични доходи на судиите, 
износот „10.618.000" се заменува со износот „10.118.000"^ 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

> 
Бр. 23—2527/1 

23. XII.? (1982 година 
Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Стојан Андов, е. р. 

708. 
Врз основа на член 60 став 3 од Законот за 

водите („Службен весник на СРМ" бр. 6/81), Репуб-
личкиот комитет за земјоделство, шумарство и во-
достопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ВОДНАТА КНИ-

ГА И НЕЈЗИНАТА СОДРЖИНА 

Член 1 
Органите на управата (републички и општин-

ски) надлежни за издавање водостопански соглас-
ности и водостопански дозволи водат водна книга. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
издавање на водостопански согласности и водо-
стопански дозволи водната книга ја води по е лие-
ни подрачја и тоа: вардарске, цриодримско и стру-
мичко. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
издавање на водостопански согласности и водосто-
пански дозволи водната книга ја води за подрач-
јето на општината. 

Член 2 
Водната книга се состои од: 
— уписник, 
— збирка на исправи, и 
— техничка документација. 

Члан 3 
Во уписникот на водната книга се внесуваат 

следните податоци: 
а) За водостопанска согласност: 
— реден број 
— назив на органот што ја издал водостопан-

ската согласност 
— број и дата на издадената водостопанска сог-

ласност 
— назив односно име на инвеститорот 
— вид на објектот — постројката 
— локација на објектот — постројката 
— забелешка 
б) За водостопанска дозвола: 
— реден број 
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— назив на органот што ја издал водостопан-
ската дозвола 

— број и дата на издадената водостопанска 
дозвола 

— вид на објектот — постројката со која се 
зафаќа водата 

— одобрена количина вода за употреба или 
користење 

— намена на водата 
— извор на водата од каде се снабдува 
— количина на отпадните води што ги ис-

пуштаат 
— реципиент во! кој се испуштаат отпадните 

ВОДИ 
-Ч начин и степен на пречистување на отпад-

ните води 
— важност на дозволата 
— забелешка 
Уписникот од став 1 на овој член се води 

според обрасците што се составеен дел на овој пра-
вилник. 

Уписникот е поврзав со тврд повез и тоа од-
делно за водостопанските согласности и одделно 
за водостопанските дозволи, со формат 420х300мм. 
нумерисан, поврзан и пломбиран. 

Член 4 
Во збирката на исправи се внесуваат: реше-

нието за издадена водостопанска согласност однос-
но водостопанска дозвола, како и актите и други-

те списи врз основа на кои . е издадена согласноста 
односно дозволата. Актите и списите се сместуваат 
во посебни фасцикли од кои се формира досие 
за поодделни објекти односно постројки. На нас-
ловната страна на влошката се впишува редниот 
број од уписникот, сливното подрачје и називот на 
објектот односно постројката на кој ^ се однесува 
збирката на исправите. 

Член 5 
Техничката документација, која се приложува 

со барањето за издавање на водостопанска сог-
ласност и водостопанска дозвола за објектите и 
постројките, останува и се чува ка ј органот кој 
ја води водната книга. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бјр. 12-1818/1 
26 ноември 1982 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и во-

достопанство, 
инж. Христо Христоманов, е. р. 
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709. 
Брз основа на член 7 став 2 од Законот за 

здравствената заштита на животните („Службен 
весник на СРИ" бр. 30/77), претседателов на Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство! издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ-
ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ 

БОЛЕСТИ ВО 1983 ГОДИНА 

Според одредбите на оваа наредба во 1983 го-
дина ќе се организираат и спроведуваат потреб-
ните мерки за спречување и отстранување на след-
ните заразни и п а р а з и т и болести: • 

1. Беснило; ; . • 
2. Туберкулоза; 
3. Бруцелоза; 
4. Антракс; 
5. Шушкавец; : -
6. Чума ка ј 'свињите; 
7. Црвеница; 
8. Краста; ѓ -
9. Атипична чума ка ј живината; 

10. Заразна кривотница ка ј овците; 
11." Ентеротоксемија ка ј овците и заразен про-, 

лив ка ј јагнињата; 
12. Кокошкин тиф и салмонелози к а ј парна-

тата живина; - • 
13. Белодробна стронгилоза .и желудечно-црев-

ен паразити; 
14. Ехинококоза; . У 
15. Пироилазмоза; 
16. Заразни болести к а ј пчелите; : 
17. Заразни болести ка ј рибите; 
18. Метилавост; . 
19. Заразно пресушување на вимето; 
20. Гангренозно воспаление на вимето ка ј ов-

ците; ; ' [ 
21. Лептоспироза; . / 
22. Јагарчивост; ; 
23. Инфективен бронхит ка ј живината; 
24. Аујецкиева болест; ' 
25. Инфективна анемија .кај копитарите; 
26. Леукемија. ; 
Потребни мерки . за спречување и отстранува-

ње ќе се преземаат и против други заразни и па-
р а з и т и болести ка ј животните од член 1 на За-
конот за заштита на животните од заразните бо-
лести што ја загрозуваат целата земја (сојузен 
закон) и член 6 од Законот за здравствената заш- . 
тита на животните (републички закон) доколку тие 
се појават или постои опасност да се појават. 

II 

1. Беснило 

Превентивна вакцинација против беснилотокај 
кучињата, постари од четири месеци, ќе се из-
врши во целата Република во периодот од 3 ја-
нуари до 31 март 1983 година, според планов што 
ќе го изработи ветеринарната станица во општи-
ната. 

Вакцинациј ата од став 1 на оваа точка, ќе се. 
изврши со вакцината Пигу. 

Кучињата кои до 31 март 1983 година нема 
да имаат четири месеци возраст, како' и кучињата, 
што ќе се окучат подоцна, односно новонабавените 
кучиња, што не биле вакцинирани до 31 март 1983 
година, превентивно ќе се вакцинираат од 1 сеп-
тември до Зо ноември 1983 година, ако во тој пе-
риод наполниле четири месеци. 

2. Туберкулоза 

Во организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со одгледување и гоење на говеда ќе се 
изврши еднократна ту берку лмниз аци ј а на сите ка-
тегории говеда постари од 3 месеци, во периодот 
од 1 февруари до 31 мај 1983 година. 

Во определените рокови во став 3 на оваа точ-
ка ќе се изврши туберкулинизациј а на една трети-
на од говедата на индивидуалните сточари во оп-
штината, постари од 3 месеци, како и на сите мол-
зни крави, приплодни јуници, бикови и јунчиња 
во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна 
консумација. . 

Во) периодот од 1 февруари до 30 јуни 1983 
година ќе се изврши туберкулинизација најмалку 
на половината од предвидениот број говеда од 
став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1983 година ќе се изврши туберку-
линизација на преостанатиот предвиден број говеда, 

Туберкул инизациј ата на говедата што се го-
јат ќе се изврши во почетокот на гоењето. 

Сите говеда што при туб ерку линиз аци ј ата ќе 
покажат позитивна, односно сомнителна реакција 
на говедски туб ерку лин подлежат на- ретуберку-
линизација. Резултатот од ретуберкулинизациј ата се 
смета за дефинитивен. 

Говедата што при туберкулинизаци ј ата пока-
жат позитивна или сомнителна реакција на говед-
ски туберкулин ќе се обложат со маркица и до 
ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од дру-
гите говеда во стопанскиот двор на организаци-
јата на здружен труд, односно на индивидуалниот 
сточар и ќе се третираат како заразени. 

По извршената ретуберкулинизација говедата 
прогласени за туберкулоза , веднаш по читањето 
на реакцијата се обележуваат согласно член 7 точ-
ка 2 од Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на туберкулозата ка ј говедата („Слу-
жбен лист на СФРЈ" број 14/81). • 

Говедата од став 6 на оваа точка, по барање 
на корисникот на општествени средства, односно 
сопственикот, за време на карантинот можат да 
се заколат за негова сметка, но под контрола на 
надлежниот општински ветеринарен инспектор. 

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизаци-
јата и ретуберкулинизацијата позитивните и сом-
нителните реактори на говедски туберкулин забо-
лат со клинички знаци на туберкулоза, тие можат 
да се заколат со право на надоместок на штета, 
но по претходно одобрување на Републичката уп-
рава за ветеринарна служба. 

Во свињарските фарми на арганизациите на 
здружениот труд задолжително ќе се изврши ту-
беркулинизација на најмалку 20% од матриците и 
нерезите, што се чуваат за расплод, најдоцна до 
30. IX. 1983 година. 

Во живинарските фарми на организациите на 
здружен труд и на индивидуалните сточари што 
се занимаваат со производство на јајца \и живина 
за расплод ќе се изврши ?ту берку л иниз аци ја на 
10% од кокошките, најдоцна до 30. VI. 1983 го-
дина. 

Во) општествените и (индивидуалните живинар -
ски фарми што увезуваат живина за расплод ќе 
се изврши туберкулинизација на 10% од внесената 
живина, по нејзиното внесување. 

Во живинарските фарми од став 11 и 12 на 
оваа точка, во кои ќе се утврди туберкулозата 
кај кокошките, ќе се изврши туберкулинизација на 
сите кокошки и колење на ту берку лоз ките кокош-
ки секои четириесет и пет дена, се додека к а ј 
сите кокошки во фармата на се добие негативен 
резултат на туберкулоза при две ту б ерку л иниз а-
ции извршени еднаподруга.' ~ < 

3. Бруцелоза 
Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на 

организациите на здружен труд што се занимаваат 
со одгледување и гоење на говеда ќе се зема крв за 
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преглед на бруцелоза, во периодот од 1 февруари 
до 31 мај 1983 година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точ-
ка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една 
гретина од кравите, јуниците, биковите и јун-
чињата на индивидуалните сточари во општината, 
како и од анте молзни крави, јуниците, биковите 
и јунчињата во домаќинствата кои продаваат мле-
ко за јавна консумација,. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1983 
година ќе се земе крв најмалку од половината од 
предвидениот број крави, јуници и јунчиња од 
став 2 на оваа точка, а во периодот сд 1 септември 
до 30 ноември 1983 година ќе се земе крв од пре-
останатиот предвиден број крави, јуници, бикови 
и јунчиња за преглед на фруцелоза. 

Земање на крв за преглед на бруцелоза од 
говедата што се гој ат ќе се изврши во почетокот 
па гоењето. 

Грлата кај кои лабораториски ќе се утврди 
брузелоза, веднаш по добивањето на резулатот, се 
обележуваат со жиг буквата „Б" (со вжештено 
железо или со течен азот) на десниов бут. Виси-
ната на буквата изнесува 10 см. Обележените го-
веда се одделуваат и во што покус рок се испра-
ќаат на колење. 

Од сите овци во стадото во кое е установен абор-
тус кај овците ќе се земе крв за преглед на б|ру-
целоза (мелитоксикоза), односно материјал за лабо-
раториско испитување. 

За преглед на бруцелоза (мелитококоза) ќе се 
земе крв од сите овци во домаќинството, кога се 
утврди дека некој од членовите на домаќинството 
заболе од бруцелоза (мелитококоза). 

Кога се утврди бруцелоза (мелитококоза) кај 
овците во некое стадо овци, ќе се земе крв за 
преглед на бруцелоза од сите овци во заразеното 
населено место. 

Веднаш по добивањето на лабораторискиот ре-
зултат позитивните овци се одделуваат од стадото, 
видно се обележуваат .со црвена боја на главата, 
се убиваат и нештетно отстрануваат. 

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези 
на општествените (стопанства и на индивидуалните 
сточари, што ги чуваат за приплод ќе се земе крв 
за преглед на бруцелоза најдоцна до 30. IX. 1983 
година. Позитивните свињи, веднаш по> добивањето 
на лабораторискиот резултат, се Одделуваат, видно 
обележуваат и се испраќаат на колење. 

Во периодот од 1 април до 30 јуни и од 1 
септември до 31 октомври 1983 година ќе се земе 
крв за преглед на бруцелоза о1д 5—10% од при-
плодните овци и овни во сите општини во Репуб-
ликата, на определено подрачје на општината. 

Во стопанските дворови, во кои ќе се установи 
бруцелоза кај луѓе, говеда, с»вци и свињи ќе се 
земе крв за преглед на бруцелоза од сите при-
плодни говеда, свињи и овци секои четири сед-
мици се додека ка ј сите приплодни говеда, свињи 
и овци не се добие негативен резултат за бруце-
лоза при три земања на крв во рок од 6 месеци. 

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за 
приплод и гоење во Републиката задолжително ќе 
се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 
10-от ден од денот на нивното' внесување. 

ч 4. Антракс 

' Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 
еднократна вакцинација на говедата, овците и ко-
њите против болеста антракс во периодот од 1 април 
до 31 мај 1983 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакци-
нација против антраксот како и телињата, јагни-
њата и ждребињата што ќе се родат подоцна, до-
полнително ќе се вакцинираат против антраксот 
кога ќе ги исполнат пропишаните услови. 

Како дистрикти на антраксот во смисла, на оваа 
наредба, ќе се сметаат населените места во кои 

антраксот е установен во последните дваесет го-
дини (1963—1982 година). 

Еднократна вакцинација на говедата, овците и 
коњите против антраксот ќе се изврши во сите 
организации на здружен труд што се снабдуваат 
со фураж однадвор кога фуражот потекнува од 
дистрикт на антраксот, односно кога не се знае 
неговото потекло. 

5. Шушкавец кај говедата 
Мерките пропишани во точка 4 за превентивна 

вакцинација на говедата, овците и коњите против 
антраисот, ќе се применуваат и против шушкаве-
цот со таа разлика што против шушкавецо1г ќе се 
вакцинираат само говедата, а како дистрикти на 
шушкавецот, во смисла на оваа наредба, ќе се 
сметаат населените места во кои шушкавецот бил 
утврден во последните пет години (1978—1982 го-
дина). 

6. Чума кај свињите 
Задолжителна превентивна вакцинација на сви-

њите против чумата ќе се врши само на општест-
вените свињарски фарми, според упатството на 
производителот чија вакцина се употребува. 

7. Црвеница 
Превентивна вакцинација на свињите против 

црвеницата (црвениот ветар), ќе се изврши во на-
селените места и во општествените свињарски 
фарми што се сметаат за загрозени од оваа заразна 
болест. 

8. Краста 
Во населените места и во општествените ов-

чарски фарми во кои крастата кај овците била 
утврдена во текот на 1982 година ,нај доцна до април 
1983 година ќе се изврши преглед на овците. 

Паралелно со прегледите во однос на крастата 
кај овците ќе се врши преглед во однос на крас-
тата на другите домашни животни и ќе се пре-
земаат соодветни ветеринарно-санитарни мерки за 
нејзиното сузбивање и искоренување. 

9. Атипична чума кај живината 

Задолжителна превентивна вакцинација на жи-
вината против атипичната чума во 1983 година ќе 
со врши на целата територија на Републиката, 
според планот што ќе го изработи ветеринарната 
станица. 

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши 
со вакцина „Ла Сота", таа ќе се спроведува два-
пати годишно и тоа првиот пат во периодот од 3 
март до 31 мај 1983 година, а вториот во периодот 
од 1 септември до 30 ноември 1983 година. Притоа 
во секое населено место меѓу првата и втората 
(вакцинација треба да има интервал од околу 6 
месеци. 

Ако мерката о'д став 1 на оваа точка се врши 
со сува „Муктезар" вакцина, таа ќе се спроведе 
еднаш годишно и тоа во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1983 година. 

Во населените места што се граничат со оп-
штествените живинарске фарми, во 1983 година ќе 
се изврши трикратна вакцинација на кокошките, 
ако се употребува вакцината „Ла Сота", односно 
двократна вакцинација, ако се употребува сува 
„Муктезар" вакцина. 

При спроведувањето на вакцинацијата од став 
4 на оваа точка, ако се употребува вакцина „Ла 
Сота", меѓу одделните вакцинации треба да постои 
интервал од околу 4 месеци а ако се употребува 
сува „Муктезар" вакцина, интервал од околу 6 ме-
сеци. 

Задолжителна превантивна вакцинација на 
пилињата и подмладокот ќе се врши со вакцината 
„Ла Сота" во текот на целата година, сукцесивно 
според возраста на пилињата и подмладокот и 
упатството на производителот на вакцината. 
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Во организациите на здружен труд вакцина-
ција на пилињата, подмладокот и кокошките ќе 
се врши периодично и континуирано, според воз-
раста на живината и упатството на производи-
телот чија вакцина се употребува. 

10. Заразна кривотница кај овците 

Превентивна вакцинација на овците против 
заразната кривотница ќе се изврши во населените 
места и во општествените овчарски фарми што 
се сметаат за загрозени од оваа заразна болест. 

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен 
пролив кај јагнињата 

Ќе се изврши превентивна вакцинација на ов-
ците против ентеротокоемијата и заразниот пролив 
кај јагнињата- во населените места и во опште-
ствените овчарски фарми во кои оваа зараза е 
установена во последните пет години (1978—1982 
година). 

12. Кокошкин тиф и салмонелози кај 
пернатата живина 

Заради откривање, сузбивање и искоренување 
на кокошкиниот тиф, се применуваат одредбите на 
Правилникот за мерките за сузбивање и искорену-
вање на кокошкиниот тиф („Службен лист на 
СФРЈ" број 49/82). 

Заради откривање, сузбивање и искоренување 
на салмонелозата к а ј ^врнатата живина, се приме-
нуваат одредбите од Правилникот, за мерките за 
сузбивање и искоренување на салмонелоза на пер-
натата живина („Службен лист на СФРЈ" број 
49/82). 

За време на карантинот на внесената живина 
и јајца за приплод од странство и од други под-
рачја на земјата, надлежниот општински ветери-
нарен инспектор за карантинот ќе испрати до ве-
теринарно-дијагностичката организација, овластена 
со решението за карантинот најмалку 50% од бројот 
на пцовисани^ трла, односно од бројот на неизлу-
пените јајца за лабораториско испитување на тиф 
кај живината. Ако е бројот на пцовисаните грла, 
односно бројот на неизлупените јајца голем, то-
гаш треба да се испратат најмалку 30 пцовисани 
пилиња, односно 30 неизлупени јајца. 

13. Бело дробна стронгилоза и желудечно« цревни 
паразити кај овците и говедата 

Од сите говеда и овци во организациите на 
здружен труд, како и од сите стада овци и говеда, 
чии сопственици се индивидуални сточари, во на-
селените места за кои постои сомнение дека ов-
ците и говедата се заразени со белодробна строи-
гилоза, односно желудечно-цревни паразити, ќе се 
земе материјал за лабораториско испитување. 

14. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите 
ветеринарно-санитарни мерки, ќе се врши чет-
ворократна дехелментизација на кучињата првен-
ствено со средство кое се дава парантералео и тоа 
првата во периодот од 3 јануари до 31 март 1983 
година, втората три месеци по првата, третата три 
месеци по втората и четвртата три месеци по тре-
тата. 

При спроведувањето на дехелментизацијата од 
став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу 
одделните дехелментизации треба да постои интер-
вал од три месеци. 

15. Пироплазмоза 

Во периодот од 1 април до 30 септември 1983 
година ќе се изврши најмалку двократно бањање 

со противкрлежни средства на сите овци од типот 
на мерино, односно на сите внесени говеда и овци 
од благородни раси во Републиката. 

16. Заразни болести кај пчелите 

Во периодот од 1 април до 30 јуни 1983 година 
ќе се изврши преглед во однос на заразните и 
паразитните болести ка ј пчелите на сите сандаци 
(кошници) пчели во организациите на здружен 
труд што се занимаваат со пчеларство, како и 
преглед на сите сандаци (кошници) пчели на ин-
дивидуалните пчелари во населените места каде што 
постои индикација или сомневање на присуство 
на заразни односно п а р а з и т и болести кај пче-
лите. 

Во случај на сомневање за постоење на зараз-
на или паразитна болест ка ј пчелите, ќе се ис-
прати материјал за лабораториски преглед во една 
од овластените ветеринарно-дијагностички органи-
зации на здружен труд во земјата. 

17. Заразни болести кај рибите 

Во текот на 1983 година ќе се изврши најмалку 
двократен преглед на вештачките рибници »во* Ре-
публиката и при сомневање на појава на заразна 
болест ка ј рибите ќе се испрати материјал за ла-
бораториски преглед во една Од овластените ве-
теринарно-дијагностички организации на здружен 
труд во земјата. 

18. Метилавост (фасциолоза) 

Во сите населени места и во организациите на 
здружен труд во Републиката во кои со лаборато-
риски преглед ќе се установи метилавост (фасци-
олоза) ка ј овците и говедата, ќе се изврши нај-
малку двократно превентивно третирање на истите 
против метилавоста. Првото третирање ќе се из-
врши во текот на пролетта, а второто во текот на 
есента 1983 година, според планот што ќе го изра-
ботат ветеринарните станици и ветеринарните 
служби на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со одгледување на говеда и овци, од 
подрачјето на општината. 

19. Заразно пресушување на вимето 

Во текот на 1983 година ќе се изврши еднаш 
годишно лабораториски -преглед, на млекото и ед-
наш годишно теренски преглед на млекото, во 
растојание од околу 6 месеци, од сите крави на 
организациите на здружен труд, како и еднокра-
тен теренски преглед на млекото о'д сите крави 
во индивидуалните стопанства кои продаваат мле-
ко за јавна консумација во однос на болеста зараз-
но пресушување на вимето*. 

Од грлата кои при теренскиот преглед на мле-
кото покажале позитивна реакција ќе се земе 
млеко за "лабораториско испитување и ќе се врши 
лекување на грлата за кои ќе се утврди дека се 
болни од заразно пресушување на вимето. 

20. Гангренозно воспаление на 
вимето кај овците 

Од овците болни, односно сомнителни на ган-
гренозно воспаление на вимето, ќе се земе ма-
теријал за лабораториско, испитување и според 
резултатот на тоа испитување ќе се применуваат 
соодветно ветеринарно-санитарни мерки. 

21. Лептоспироза 

Земената крв од крави, јунци, бикови и јун-
чиња, како и земената крв од маторици, женски 
назимчиња и нерези во текот на 1983 година за 
преглед на бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) 
лабораториски ќе се прегледа и на лептоспироза. 
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22. Јагарчивост 

Во периодот од 1 март до 15 мај и од 15 но-
ември до 15 .декември 1983 година пробив јагар-
чивоста кај говедата ќе се (изврши третирање на 
говедата во сите населени места во Републиката 
и во општествените говедарски фарми, во кои ќе 
се утврди ова заболување ка ј говедата. 

23. Инфективан бронхит 

Во сите општествени живинарски фарми во 
Републиката во 1983 година ќе се изврши заш-
титна вакцинација на подмладокот против инфек-
тивниот бронхит, според упатството на производи-
телот на вакцината. 

24. Аујецкиева болест 

Во 1983 година ќе се изврши вакцинација про-
тив аујецкиевата болест на сите свињи и прасиња 
ЕО свињарските фарми во кои оваа болест била 
утврдена во 1982 година и порано^, како и во сви-
њарските фарми во кои таа ќе биде утврдена во 
1983 година. 

25. Инфективна анемија кај копитарите 

Заради утврдување на инфективната анемија 
кај копитарите, во текот на 1983 година ќе се земе 
ќрв од сите коњи на општествените стопанства, 
во шумски манипулации, коњичките клубови, од-
носно од сите лиценцирани пастуви, како и од 
една петтина од постојниот број коњи во индиви-
дуалните стопанства на определено подрачје на 
општината, за преглед на инфективна анемија. 

Лиценцираните пастуви за природен припуст 
можат да се употребуваат само ако не се инфи-
цирани со вирусот на инфективната анемија кај 
коњите, кое се докажува со потврда од надлеж-
ната ветеринарна организација на здружен труд. 

26. Леукемија кај говедата 

Земената крв од кравите, јуниците, биковите 
и чунчињата во текот на 1983 година за преглед 
на бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) лаборато-
риски ќе се прегледа и на леукемија ка ј говедата. 

ТИ 

Утврдувањето и објавувањето на болестите од 
дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкуло-
зата, се врши врз основа на лабораториски наод 
во една од овластените ветеринарно-дијагностички 
организации во земјата. 

IV 

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 11-1153/2 
22 ноември 1982 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Републичкиот комитет за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, 
инж. Христо Христомајнов, е. р. 

710. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, по јав-
ната расправа одржана на 17 ноември 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на член 78 од Статутот на 
Фабриката за вештачки брусеви, брусио платно и 
хартија „Иднина" во Кратово, донесен од работ-
ниците во фабриката со референдум одржан на 
9 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во фабриката за вештачки бру-
севи, брусио платно и хартија „Иднина" во Кра-
тово на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување уставноста и законитоста на 
член 78 од статутот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Според наводите во предлогот, оваа од-
редба на статутот не била во согласност со член 
61 од републичкиот Закон за избор на органите на 
управување и на другите органи во организациите 
на здружениот труд затоа што не предвидувала 
конкурсната комисија за именување на индиви-
дуален работоводен орган на работната организа-
ција во својот состав да има и претставници на 
општествената заедница. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека оваа 
работна организација во својот состав нема ос-
новни организации на здружениот труд. Судот исто 
така утврди дека со член 78 од оспорениот статут 
е предвидено конкурсната комисија за именување 
на директор да ја именува работничкиот совет 
Таа комисија има пет членови, од кои еден е 
претседател. Со став 2 член 122 од Уставот на 
СР Македонија е предвидено дека индивидуалниот 
работоводен орган се именува врз основа на јавен 
конкурс, по предлог од конкурсната комисија и дека 
во основните организации на здружениот труд оп-
ределени со закон и во другите организации на 
здружениот труд. Конкурсната комисија е соста-
вена од со закон определен број претставници на 
организацијата на здружениот труд и на синдика-
тот, како и од претставници на општествената за-
едница именувани односно избрани во согласност 
со закон. Според член 347 став 2 од Законот за 
здружениот труд работната организација, која' во 
својот состав нема основни организации, ти има 
положбата, правата, обврските и одговорностите оп-
ределени со овој закон за основната организација, 
а работниците во таа работна организација ги ост-
варуваат сите права, обврски и одговорности што 
ги имаат работниците во основната организација. 
Со член 48 став 2 од Законот за избор на органите 
на управување и на другите органи во организа-
циите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" бр. 42/77) е предвидено во основните орга-
низации определени со закон конкурсната комисија 
да се состои од 8 членови од кои 2 члена именува 
работничкиот совет на организацијата, 2 основната 
организација на синдикатот и по 2 члена имену-
ваат собранието на општината и општинскиот одбор 
на соодветниот синдикат, односно сојузот на син-
дикатите на општината на чие, подрачје е седиш-
тето на основната организација. 

Судот смета дека конкурсната комисија за 
именување на индивидуален работоводен орган во 
СЕОј от состав има и претставници на општествената 
заедница само во оние основни организации на 
здружениот труд кои се определени со закон и во 
организациите на здружениот труд како што се 
работната односно сложената организација. 
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Со оглед на тоа што Фабриката за вештачки 
брусеви, брусио платно и хартија „Иднина" во Кра-
тово не е основна организација на здружениот труд 
определена со закон и со оглед на тоа што таа 
нема положба на работна односно сложена орга-
низација, туку на основна организација, бидејќи во 
својот састав нема основни организации, Судот сме-
та дека не постои уставна и законска обврска кон-
курсната комисија за избор на индивидуален ра-
ботоводен орган на фабриката во својот састав да 
има и претставници на општествената заедница, по-
ради што смета дека оспорениот член 78 од ста-
тутот не е во несогласност со член 122 став 2 од 
Уставот на СР Македонија и со член 48 од Законот 
за избор на органите на управување и на другите 
органи во организациите на здружениот труд. 

На основа изнесеното Судот Одлучи како во 
точката 1 ва оваа одлука. 

У. бр. Зв/в2 
17 ноември 1982 година • 

С д о п ј е 

, ' Претседател 
' на. Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

711. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, по јав-
ната расправа одржана на 29 септември 1982 го-
дина, донесе ; . 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 88 од Пра-

вилникот за дисциплинска и материјална одговор-
ност, донесен од Работничкиот совет на Работната 
заедница-Заеднички служби на работната органи-
зација „Треска-Копачка" во Кичево. на седницата 
одржана на 4 јануари 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави вр „Службен весник 
на СРМ" и во Работната заедница — Заеднички 
служби на Работната организација „Треска-Копач-
ка" во Кичево на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
му поднесе на Уставниот суд на Македонија пред-
лог за оценување законитоста на членот 88 од 
правилникот означен во топката 1 на оваа одлука. 
Според наводите во предлогот, оваа одредба на пра-
вилникот била противуставна и незаконита затоа 
што „генерално" предвидувала случаи на паушал 
на штета без да се содржани елементите од членот 
206 од Законот за здружениот труд, поради што 
повеќе претставувала изрекнување на парична каз-
на на работник за неговите постапки, отколку на-
доместување на предизвиканата штета. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
ставот 1 на член 88 од оспорениот правилник е 
предвидена обврска за штетата причинета од стра-
на на работникот која се изразува во процесот на 
извршувањето на обврските на другите работници, 
а чиј обем не може да се утврди или неговото 
утврдување би предизвикало несразмерни трошо-
ци, работникот да ги плати следните износи на 
надоместокот: 1) за доцнење на работа од 1 минута 
до 1 час — 1'00 динари дневно; 2) за неоправдано 
изостанување од работа — 150 динари дневно, по-
крај губење на личниот доход за секој неоправдан 
ден;. 3) за неоправдано напуштање на работата во 
текот на работниот ден — 100 динари дневно; 4) 
за неодговорно однесување кон работните задачи 

и работното место —150 динари; 5) за неправилно 
користење на боледување кое е утврдено наменски, 
покрај губењето на личниот доход — 150 динари 
дневно; 6) за возачите ка ј кои е извршен алхо-ггест 
и е утврдено дека се во пијана состојба — 200 
динари и одземање на клучевите од возилото; и 7) 
за неупотребување или неправилно употребување 
на задолжителните заштитни средства, предвидени 
со Правилникот за техничка заштита — 200 динари. 
Судот потоа утврди дека оваа одредба на правил-
никот се однесува на работниците во работната за-
едница — заеднички служби, во состав на работ-
ната организација. Ј 

Со членот 206 од Законот за здружениот труд 
е предвидио дека со .самоуправен општ акт со 
кој . се уредува работниот однос може да се утврди 
паушален Износ на надоместок за штета предиз-
викана од страна на работник, што се одразува врз 
процесот на работата и извршувањето на обврските 
на други работници, а точниот износ не може да 
се утврди, или утврдувањето на износот би пред-
извикало несразмерни трошоци; дека се утврдуваат 
дејствијата за кои може да се определи надоместот 
на,штетата во паушален износ; и дека се фор-
мира комисија која донесува одлука за паушалниот 
надомест на штетата и се определува орган што 
ја поведува постапката пред таа комисија. 

Од означената законска одредба несомнено про-
излегува дека паушалниот износ на надомест на 

.штета може да се предвиди во случаите кога ште-
тата, која работникот ја предизвикал, се одразила 
на процесот на трудот и на извршувањето на об-
врските на другите работници и кога точниот износ 
на таквата штета не може да се утврди или утвр-
дувањето на тој износ би предизвикало несразмер-
ни трошоци. Основот, пак, за предвидување на овој 
надомест на штета е навистина предизвикана ште-
та, која мора да биде во причинска врска со так-

; зото однесување на работникот поради кое про-
• цесот на трудот не можел нормално да ' се одвива 
или другите работници не можеле да ги извршу-
ваат своите обврски. Доколку овие услови не се 
исполнети, не постои можност 'за предвидување 
на овој вид одговорност. 

Судот смета дека надоместот на штета за деј-
ствијата предвидени во ставот 1 на член 88 од 
оспорениот правилник претставува повеќе парична 
казна за постапките на работникот, ако тој ги пре-
земе, отколку паушален износ на надомест на ште-
та предизвикана од негова страна. Ова свое мисле-
ње Судот го заснова на фактот што со оваа од-
редба не е предвидена конкретно настаната штета, 
ниту нејзиното одразување на процесот на трудот 
и на извршувањето на /обврските на другите работ-
ници. 

Со оглед на тоа. што со став 1 на член 88 
од оспорениот правилник е предвидена парична 
казна за постапките на работникот наместо пау-
шален износ на надомест на штета предизвикана 
од негова страна, Судот смета дека во оваа од-
редба не се содржани елементите од член 206 од 
Законот за здружениот труд, поради што оцени. 
дека меѓу нив постои спротивност. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во. 
точкава 1 на оваа одлука. 

У. бр, 239/81 
29 септември 1982 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. .р 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

336. 
Врз основа на член 135 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 39/78), член 17? и 188 точка 4 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 
17/81), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата (одржана на 23 декем-
ври 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
. ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА 

ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ! 
СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ 

ДОХОДИ ВО 1982 ГОДИНА 

Член ;1 

Старосните, инвалидските и семејните пензии 
без заштитниот додаток како и паричните надо-
местоци во врска со професионалната рехабилита-
ција и вработувањето на инвалидите на трудот кои 
се исплатуваат во месечен износ до 4900 динари 
се усогласуваат за 21 отсто и ЗОО динари во фиксен 
износ; 

Старосните, инвалидските и семејните пензии 
и паричните надоместоци во врска со професионал-
ната рехабилитација и вработувањето на инвали-
дите на трудот кои се исплатуваат 'во месечен износ 
над 4900 динари се усогласуваат за 21 отсто. 

Член 2 

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 
одлука припаѓа на сите пензии определени од 
пензиска основа во која не е засметан целосно 
или делумно личниот доход односно основицата на 
осигурување од 1982 година. 

Член 3 

Пензијата со додатокот кон пензијата на носи-
тел на „Партизанска споменица 1941" и на корис-
ник на привремена пензија, со усогласувањето 
од член 1 на оваа одлука не може да го надмине 
износот одреден според член 9 став 3 од Законот 
за основните права на носителите на „Партизанска 
споменица 1941", односно член 49 став 1 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување. 

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 
1943 година определена според член 42 став 2 од 
Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување, со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според истиот член за 1983 година. 

Член 

Како основица за усогласување на пензиите и 
паричните надоместоци според оваа се зема 
износот на пензијата без заштитен додаток, односно 

-паричниот надоместок што на корисникот му при-
паѓал на 31 декември 1982 година не земајќи го 
предвид вонредното усогласување на пензиите' во 
1982 година. 

Член 5 

На пензиите усогласени според оваа одлука се 
определува нов износ на заштитен додаток според 
соодветната одлука. 

Член 6 

Усогласувањето на пензиите и паричките на-
доместоци според оваа одлука ќе се изврши по 
службена должност, без донесување на решение. 

Член 7 

При конечното усогласување на пензиите со 
движењето на номиналните лични доходи во 1982 
година ќе се земе предвид и усогласувањето по оваа 
одлука. 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1983 година. 

Број 02-3745/1 
23 декември 1982 година 

С к о п ј е 

Потпретседател, 
д-р Тихомир Милев, е. р. 

337. 
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 39/78) и член 102 став 2 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23 декември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПЕНЗИИ 

ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 

Висината) на минималните пензии во 1983 година 
аконтативно се утврдува во висина од 3434 динари. 

Член 2 

Исплатата на минималните пензии од член 1 
на оваа одлука ќе се врши по службена должност, 
без донесување на писмено решение. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1983 година. 

Број 02-3746/1 : " 
23 декември 1982 година 

С к о п ј е 

Потпретседател, 
д-р Тихомир Милев, е. р. 
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338. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРЖ" број 39/78) и член 103 став 2 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), 
Собранието- на (Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23 декември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 4 
ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 

Граничниот износ на најниското пензиско при-
мање кој служи за определување висината на заш-
титниот додаток за 1983 година аконтативно се ут-
врдува во висина од 6229 динари. 

Член 2 

На досегашните корисници на заштитен додаток 
по службена должност ќе им се утврди нов износ 
на заштитен додаток на пензијата според износот 
од член 1 на оваа одлука 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1983 година. 

Број 02-3747/1 
23 декември 1982 година 

С к о п ј е 
Потпретседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 

339. 
Врз основа на член 179 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 39/78) и член 188 точка 9 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" број 8/79 и 
17/81), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 23 де-
кември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКА НА 
ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО И 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Во насловот на Одлуката за стапката на ос-

новниот придонес за пензиско и инвалидско осигу-
рување за 1982 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/81), се бришат зборовите: „за 1982 година". 

Член 2 
Во член 1 став 1 се.бришат зборовите: „за 1982 

година". 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Број 02-3748/1 
23 декември 1982 година 

С к о п ј е 
Потпретседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 

340. 
Врз основа на член 179 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 39/78) и член 188 точка 9 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" број 8/79 и 
17/81), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 23 де^ 
ќември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА 

ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА 

ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО; 
ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА 

СО ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ 
ПРОСЕК ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Во насловот на Одлуката за стапките на до-

датниот придонес за инвалидско осигурување за 
покривање на трошоците на инвалидското осигуру-
вање што настанале во врска со инвалидноста над 
утврдениот просек за 1978 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/77) се бришат зборовите: „за 
1978 година". 

Член 2 
Во точка 1 од Одлуката, ред четврти се бришат 

зборовите: „во 1978 година". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРП", а ќе се 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Број 02-3749/1 
23 декември 1982 година 

С к о п ј е 
Потпретседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 

341. 
Врз основа на член 179 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број- 39/78) и член 188 точка 9 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРЖ" бр. 8/79 и 
17/81), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана ма 23 де-
кември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА 

ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА СТАЖОТ НА/ 
ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член ,1 
Во насловот и во член 1 на Одлуката за стап-

ките на додатниот придонес за стажот на осигуру-
вање што се смета со зголемено траење за 1978 
година („Службен весник на СРМ" број 46/77), ое 
бришат зборовите: „за 1978 година". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1983 година. 

Број 02-3750/1 
28 декември 198$ година 

С к о п ј е 
Потпретседател, 

д-р Тихомир Милев, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА. ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

342. 
Врз основа на член 35 од Законот за старосно 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ" број 15/78) и член 26 став 1 точка 8 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за старосно осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на СРМ" број 21/82), а во сог-
ласност со (Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на Републичката са-
моуправна, интересна заедница за старосно осигу-
рување на земјоделците, на седницата одржана на 
9 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1983 
ГОДИНА 

Член 1 
Земјоделците осигуреници — обврзници за пла-

ќање данок од личен доход од вршење на земјо-
делска дејност, земјоделците глави на семејствата 
кои со други семејства живеат во едно земјодел-
ско домаќинство, а се обврзници за плаќање данок 
од личен доход од вршење на земјоделска дејност 
и земјоделците чии брачни другари се вработени 
во здружениот труд со општествени средства или 
вршат самостојна дејност, за 1983 година ќе пла-
ќаат придонес за старосно осигурување, и тоа: 

— 8,5 отсто од катастарскиот приход на оси-
гуреникот, "и 

570 динари по семејство. 

Член 2 

Земјоделците — глави на семејствата кои со 
други семејства живеат во едно земјоделско дома-
ќинство, а не се обврзници за плаќање данок од 
личен доход од вршење на земјоделска дејност, 
придонесот за старосно осигурување ќе го плаќаат 
во фиксен износ од 570 динари. 

Член 3 

Земјоделците кои вршат земјоделска дејност 
со земјиште земено под закуп и лицата кои ис-
клучиво се занимаваат со сточарство или риболов, 
а не се обврзници за плаќање на данок од личен 
доход од вршење на земјоделска дејност,. придоне-
сот за старосно осигурување ќе го плаќаат во фик-
сен износ кој се утврдува во висина на просечната 
обврска на осигурениците кои плаќаат придонес 
во фиксен износ и во процент од катастарскиот 
приход од подрачјето на општината со кој се обез-
бедуваат средства за минималните старосни пен-
зии и семејните пензии до висината на минимал-
ната старосна пензија. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
С1РМ", а ќе се применува од Ј11 јануари 1983 година. 

Бр. 01-367 
9 декември 1982 година 

Скопје 

Претседател, 
Митре Крба левски, е. р. 

343. , 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за 

старосно осигурување на земјоделците („Службен 
весник на ОРМ" број 15/78) и член 26 став 1 точка 
17 од Статутот на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за старосне осигурување на зем-
јоделците („Службен весник на СРМ" бр. 21/82), 
а во согласност со Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за старосне 
осигурување на земјоделците, на седницата одр-
жана на 9 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТА-
РОСНИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Заради порастот на трошоците на животот во 

1;982 година минималните старосни пензии и се-
мејните пензии до висината на минималната ста-
росна пензија се усогласуваат за 17,6 отсто и из-
несуваат 1.000 динари месечно. 

Член 2 
Основица за определување износот на зголе-

мувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука 
претставува износот на пензијата што му припа-
ѓа на корисникот на пензијата за месец декември 
1982 година. 

Член 3 ' 
Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 

припаѓа сметано од 1 јануари 1983 година. 

Член 4 
Усогласувањето на пензиите според оваа од-

лука ќе се изврши по службена должност, без до-
несување на решение. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 01-366 
9 декември 1982 година , 

Скопје 
Претседател, 

Митре Крбалевски, е, р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на. брак 
по тужбата на тужителката Барка Саитова, родена 
Далимова од е. Катланово — Скопје, против ту-
жениот Емин Саитов од е. Катланово, а сега со 
непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Емин Саитов да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
свој оглас или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужениот не се јави во рок од 30 
дена, на истиот ќе му баде одреден привремен ста-
рател кој ќе ги застапува неговите интереси во 
судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје И — Скопје, XVI. 
И. бр. 2280/82. (127) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води граѓанска парница за 

владение од тужителката Димитриеска Цвета од 
Тетово, против тужениот Калош СеЈдали Сали од 
Тетово ул. „Илинденска" бр. 112 и други. Вредност 
на спорот 11.000 динари. 

Бидејќи тужениот Калош Сали хе наоѓа на при-* 
времена работа во Германија со непозната адреса, 
се повикува да се јави пред судот или пак секое 
друго лице кое ја знае неговата адреса да ја со-
општи на судот. Во спротивно ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе се 1]рижи за неговите 
права и интереси, а согласно на чл. 86 с?д 13ПП. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П, бр. 351/82. 

Во спротивно, доколку истиот во определениот 
рок не се јави ниту одреди свој полномошник, ќе 
му биде поставен привремен старател преку Цен-
тарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1670/82. 

Цред овој суд се води граѓански спор за соп-
ственост по тужбата на тужителот Илиќ Благоев 
Ж И В К О ОД е. Рогачево, против тужениот Илиќ Спа-
сов Благоја од е. Рогачево, а сега во САД со непоз-
ната. адреса. Вредност на спорот 10.000 динари 

Се повикува тужениот Илиќ Спасов Благоја од 
е. Рогачево, а сега на привремена работа во САД 
се непозната адреса, во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да се јави пред судот или да 
одреди свој полномошник. . 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
надомест на штета од тужителот ШИК „Јелак" —• 
Тетово против тужителот Тефики Нура Џемаил од 
е. Бозовце. Вредност на спорот 4.608,00 динари. 

Бидејќи Тефики Нура Џемаил од е. Бозовце се 
- наоѓа на привремена работа во Германија со не-

позната адреса, се повикува да се јави: пред судот, 
како и секое друго лице кое ја знае неговата адреса 
да ја соопшти на судот. Во спротивно ќе му биде 
поставен привремен старател согласно чл. 86 од 
зпп. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 1 5 8 1 / 8 2 . 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 
Изгубени се купони по обврзниците на Фон-

дот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и САП Косово, и тоа: 

Год. на емит. 
1на заемот 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

, Сериски бро-
еви на обврз-

ниците 
Вкупно 

обврзници 
Апоени на 

: обврзниците 
Ред бр. на 

нест: купони 
Апоени на 
купоните 

005888—005889 2 100.000,00 7—121 . 10.650,00 
000749 . 1 50.000,00 7—12 5.325,00 
001314 1 ~ 20.000,00 7—12 2.130,00 
000938 ; 1 5.000,00 7—12, 532,Ѕ0 
002728—002732 , 5 100,00 7—12 10,65 
002734—002735 2 100,00 7—12 10,65 

: 002733 1 100,00 7,9,11 10,65 
011471—011^74 4 ; 1.000,00 6—12 106,50 

. 011387 • 1 10.000,00 6—12 1.065,00 
008493 > - 1 500,00 6—112 ; 53,25 
013733 --' : 1 - ; 2оо,оо 6—12 ; ' Г 1 21,30 
005694—005697 , 4 100,00 6—12 , 10,65 
006434—006435 2 50.000,00 6—12 5.325,00 
006437—006445 9 . 50.000,00 6—12 5.325,00 
006447 50,000,00 6—12 5.325,00 
033944 1 - 1.000,00 6—12 106,50 
006446 50.000,00 7 и 11 5.325,00 
006436 50.000,00 6 и 7 5.325,00 
017394—Ч>17403 •> 10 100.000,00 5—12 10.650,00 
004548 100.000,00 5—12 1.650,00 
020365 . . • * ; 1 1.000,00 5—-12 - 106,50 
004722 . 200,00 5—12 21,30 
003750 : 

: 100,00 5—12 10,65 
023167—023179 . 13 100.000,00 4—12 10.650,00 
023181 100,000,00 4—112 10.650,00 
007187 50.000,00 4—12 5.325,00 
006528 . 10.000,00 4—12! 1,065,00 
004234 5.000,00 4—-12 532,00 
.003419 100,00 4—12 10,65 
023180 100.000,00 4,5,7,8,10 ; 10.650,00 
001320 1 5.000,00 5312,50 
012246—012252 100.000,00 3—12 10.650,00 
012254—012265 12 100.000,00 3—12 10.650,00 
012267 

12 100.000,00 3—12 10.650,(ЈО 
012266 100.000,00 4, 6, 8 10,650,00 
А004975 1.000.000,00 2—15 89.941,00 
А008221 20.000,00 2—15 1.800,00 
А022504 1.000,00 2, 3, 4, 6,10,13 90,00 
А022506—А0022507 2 1.000,00 2—15 90,00 
А004974 1 : 1.000.000,00 10—15 89.941,00 
В002809—В002810 2 . 1.000.000,00 ; 1—15 89.941,00 
В013549—В013551 3 100.000,00 1—15 8.994,00 
В002612 1 50.000,00 1—15 4.497,00 
ВО02991 1 5.000,00 1—15 450,00 
В012296—В012299 4 1.000,00 1—15 90,00 
В002339 1 10.000,00 ,1—15 - 900,00 
006438—006439 2 1.000.000,00 1—15 ' * 89.941,00 
029893—029895 3 100.000,00 1—15 8.994,00 
009100—009101 2 20.000,00 1—15 1.800,00 
024006—024008 3 1.000,00 1—15 90,00 
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Се моли наоѓачот на погоре наведените купони 
да ги пријави во Општинскиот суд — Штип, Р. бр. 
614/82, бидејќи е покрената постапка за нивно по-
ништување. 

Купоните ќе бидат поништени во колку, во рок 
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот 
никој не се јави дека ги поседува или не стави 
приговор против предлогот за поништување на ис-
тите. 

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 614/82. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 872 од 3. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1401-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката заедница на култу-
рата, Ц. О. — Скопје, Градски ѕид, блок III, ло-
кал 15-1 со следните податрци: Се брише досегаш-
ниот застапник Јордан Леов, претседател на Соб-
ранието на Републичката заедница на културата, 
а се запишува како нов застапник Борислав Нау-
мовски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 872/82. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 930 од 30. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1680-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Електро-моцтажната инсталатер-
ска задруга „Иднина", Р.О. — Скопје, ул. „690" 
бб, населба „11 Октомври" со следните податоци: 
Досегашниот застапник в.д. директорот Андреевски 
Љубе, се запишува како директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 930/82. (337) 

• Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1044 од 3. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-110-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на Народниот музеј „Куманово", Ц. О. 
— Куманово, ул. „Доне Божинов" бр. 13-а со 
следните податоци: Се брише досегашниот застадзн-
ник Саве Данковски, в. д. директор, а се запишува 
како нов застапник Миодраг Арсовски, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1044/82. * • (376) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението 
Фи. бр. 817 Од 8. X. 1982 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1660-0-0-0 то запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на Комбинираната детска 
установа „7-ми септември", Ц. О. — Македонски 
Брод. 

Установата е основана со решението бр. 80 од 
15. VII. 1980 година од Собранието на општината 
Македонски Брод. 

Основни дејности: 130211-дејност на установите 
за дневен престој на децата. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Настевска Тра-
јанка, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 817/82. (377) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 760 од 29. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1489-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Работ-
ната организација за престој на деца од преду-
чилишна возраст „8 Март", Ц. О. — Скопје, ул. 
„Кавалска" бб, нас. Пржино со следните податоци: 
Досегашната фирма на Работената организација за 
престој на деца од предучилишна возраст „8 Март", 
Ц. О. — Скопје, се менува, така што во иднина ќе 
гласи: Работна организација за згрижување и вос-
питание „8 Март", Ц. О. — Скопје, ул. „Кавал-
ска" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 760/82. (378) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 995 од 25. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1631.-13-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Илинден", О. Сол. О., 
со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно учи-
лиште „ЛИРИЈА" —е. Брест — Скопје, со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник на 
ООЗТ Салихи Нухи, директор, а се запишува ка-
ко нов застапник Јакуп Муса, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 995/82. (379) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 573 од 10. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-280-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената — проширувањето на 
дејноста на Забавниот парк и детски игралишта 
„Младост", Ц. О. — Скопје, Градски парк бб со 
е ледниве податоци: Досегашната дејност на работ-
ната организација се проширува со следните спо-
редни дејности: 

120420 — организации со кои граѓаните се за-
нимаваат со физичко вежбање и спортска рекре-
ација; 

100103 — одржување на детски игралишта; 
090123 — изработка на разновидни метални про-

изводи; 
090129 — други услуги на металопреработувач-

кото занаетчиство; 
080190 — останати угостителски услуги; 
Од Окружниот стопански суд (во Скопје, Фи. 

бр. 573/82. ^ <380) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-« 
нието Фи. бр. 754 од 25. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-22-1-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на Земјоделско-пчеларската задруга „На-
предок", Н. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ул. „Ан-
тон Попов" бр. 3, Основна задружна организација 
за земјоделско .производство „Напредок — Скопје", 
Скопје, со следните податоци: Васев Костадин, до-
сегашен в. д. директор, се запишува како! дирек-
тор, без ограничување. , 

Од Окружниот стопански суд. во Скопје, Фи, 
бр. 754/82. ; ; ; - /V . >; (381) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1001 од 12. XI. 1982 година, на ре-< 
гистарска влошка бр. 1-1559-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Стоматолошкиот факултет, О. 
Сол. О., со ООЗТ — Сксхпје, При Универзитетскиот 
центар за медицински науки — Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр. 17, со следните податоци: Се брише до-
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сегашниот застапник проф. д-р. Иван Тавчиоски, 
декан, без ограничување, а се запишува како нов 
застапник проф. д-р. Благородна Лазаревска, де-
кан, претседател на колегијален работоводен ор-
ган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1001/82. (431) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 943 од 26. X. 1982 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-107-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на Предучилишна-
та установа „Братство единство", Ц. О. — Скопје, 
ул. „Цветан Димов" бр. 49 со следните податоци: 
Фирмата на Предучилишната установа „Братство^ 
единство)" Ц. О. — Скопје, ул. Цветан' Димов" бр. 
49, се менува, така што во иднина ќе гласи: Ра-
ботна организација за згрижување и воспитување 
„Братство единство", Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан 
Димов" бр. 49. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 943/82. (432) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 997 од 5. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-334-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Гимназијата „Браќа Миладиновци", 
Ц. О., населба Драчево — Скопје, ул. „Китка" бб 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Гоговски Борче, директор, без ограничу-
вање, а се запишува како нов застапник Манев 
Стојче, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд ва Скопје, Фи. 
бр. 997/82. (433) 

Окружниот стопански суд во- Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1109 од 21. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1385-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката заедница на насоче-
ното образование, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет" 
бр. 1 со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Мирко Апостолски, секретар, без 
ограничување, а се запишува како нов застапник 
Александар Грков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1109/82. * . (434) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1112 од 21. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1390-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во здравството и соци-
јалната заштита Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет" бр. 
1 со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Мирко Апостолски, секретар, а се запи-
шува како нов застапник Александар Грко©, се-
кретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1112/82. (435) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1114 од 21. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1391-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во трговијата, угости-
телството, туризмот, занаетчиството и комуналната 
дејност, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет" бр. 1, со 
следните податоци:. Се брише досегашниот застап-
ник Мирко Апостолски — секретар, без ограни-
чување, а се запишува како нов застапник Алек-
сандар Грков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1114/82, (436) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1115 од 21.. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1393-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедни-
ца на насоченото образование во земјоделството, 
шумарството, дрвната индустрија, индустријата ра 
тутун и прехранбената индустрија, Ц. О. — Скопје, 
ул. „Пролет" бр. 1, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Мирко Апостолски, се-
кретар, без ограничување, а се запишува како 
нов застапник Александар Лрко)в, секретар, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1115/82. (437) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1116 од 21. X. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1387-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Самоуправната интересна за-
едница на насоченото образование во електроенер-
гијата, електроиндустријата, металната и графич-
ката индустрија, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет" бр. 1, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Мирко Апостолски, секретар, без ограничу-
вање, а се запишува како нов застапник Алек-
сандар Грков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1116/82. (438) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1110 од 21. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1394-0-0-0 ја запиша во <суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за основно образование — Скопје, ул. 
„Пролет" бр. 1 со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Мирко Апостолски, секре-
тар, без ограничување, а се. запишува како »нов 
застапник Александар Грков, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1110/82. (439) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1118 од 21. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1389-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената па лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во градежништвото и 
градежната индустрија, Ц. О. — Скопје, ул. „Про-
лет" бр. 1 со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Мирко Апостолски, секретар, 
без ограничување, а се запишува како нов застап-
ник Александар Грков, секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1118/82. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. Н И од 21. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1395-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општата заедница на насоченото 
образование Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет" бр. 1 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Мирко Апостолски, секретар, без обрани-' 
чување, а се запишува како нов застапник Алек-
сандар Грков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1111/82. _ „ (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1119 од 21. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1386-0-0-0 ја запиша во суд-
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скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на самоуправната интересна заедница 
ва насоченоно образование во рударството, рудар-
ските истраги, обоената и црната металургија и 
неметалите, Ц. О. — Скопје со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Мирко Апостол-
ски, секретар, без ограничување, а се запишува 
како нов застапник Александар Грков, секретар, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1119/82. (442) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1117 од 21. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1388-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во хемиската индустри-
ја, текстилната индустрија и индустријата за чев-
ли, кожа и гума, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет" бр. 
1. со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Мирко Апостолски, секретар, без ог-
раничување, а се запишува како нов" застапник 
Александар Грков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1117/82. (443) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1113 од 21. X. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1392-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Самојуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во сообраќајот и 
врските, Ц. О. — Скопје, ул. „Пролет" бр. 1 со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Мирко Апостолски, секретар, без ограничува-
ње, а се запишува како нов застапник Алексан-
дар Грков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1113/82. (444) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 68 од 12. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-12-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар здружувањето на Р. О. и нејзиното 
конституирање како ООЗТ на Универзитет „Кирил 
и Методиј" — Скопје, Универзитетски центар за 
математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ 
— Скопје, ООЗТ Рударско-геолошки факултет — 
Штип, ул. „Гоце Делчев" бр. 89. 

Основната организација е организирана со здру-
жување на Р. О. Рударскочгеолошки факултет од 
Штип во Р. О. Универзитетски центар за матема-
тичко-технички науки врз основа на Самоуправната 
спогодба за здружување од 30. XII. 1980 година. 
Рударско-геолошкиот факултет со здружувањето 
продолжува да работи како ООЗТ во состав на 
Центарот. 

Основни дејности: 
1201 — наставна дејност — образование; 
120132 — вишо техничко образование (геоло-

гија и рударство); 
120142 — технички факултети; 
12020 — научноистражувачка дејност; 
120202 — технички и технолошки науки — при-

менета геологија и рударство. 
Во правниот промет со трети лица ООЗТ ис-

тапува во свое име и за своја сметка, освен за ра-
ботите што со Самоуправната спогодба се прене-
сени на Р. О. УЦМТН. 

За своите обврски сторени во правниот про-
мет со трети лица, ООЗТ одговара со сите свои 
средства. 

За обврските на ООЗТ Рударско-геолошки фа -
култет, другите ООЗТ во состав на Центарот не од-
говараат. 

За обврските на работната организација ООЗТ 
Рударско-геолошкиот факултет одговара О. Сол. 
О., во висина од 1.000,00 дин. 

За обврските на другите ООЗТ — ООЗТ Ру-
дарско-геолошкиот факултет не одговара. 

Лице овластено за застапување е проф. Горѓи 
©ранчанов, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 68/82. > (445) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-, 
нието Фи. бр. 960 од 20. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-7-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лецето овластено за заста-
пување на Универзитет „Кирил и Методиј" — 
Скопје — Универзитетски центар за математичко-
технички науки, Карпош Пбб-ООЗТ Математички 
факултет — Скопје со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник проф. д-р Живко Мадевски, 
а се запишува новиов застапник проф. Димитар 
Битраков, декан, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 960/82. (382) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 985 од 15. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1362-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за старосне осигурување на земјо-
делците, Ц. О. — Скопје, ул. „12 ударна бригада" 
бр. 2 со следните податоци; Се брише досегашниот 
застапник Илија Бошков, секретар, без ограничу-
вање, а се запишува како нов застапник Киро 
Ефремов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 985/82. (383) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 988 од 18. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-946-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
потпишување на Медицинскиот центар „Тетово", 
Н. Сол, О., со ООЗТ — Тетово, ул. „29 Ноември" 
бр. 16 со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Јован Јовановски, в. д. директор, без 
ограничување, а се запишуваат како нови застап-
ници: д-р Никола Савески, специјалист за очни 
болести-претседател на Колегијалниот работоводен 
срган; д-р Благоја Стаматоски, специјалист педија-
тар, и д-р Исмаил Нухиу, специјалист стаматолог, 
членови на Колегијалниот работоводен орган, без. 
ограничување. 

Од Окружниот (стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 988/82. (384) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-, 
нието Фи. бр. 991 од 25. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-946-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Електро-градежната услужна задруга „ЈУГОЕЛЕК-
ТРО", Р. О. — Скопје, ул. „Владимир Комаров" бр. 
20. кула 91 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба од 15. IX. 1982 година. 

Основачи на задругата се: Стефановски Стефан 
од Скопје, ул. „Народен херој" бр. 23/1—17, л. к. бр. 
453445; Петровски Мирослав од Скопје, ул. „Хо Ши 
Мин" бр. 182-а, л. к. бр. 200186; Стојковски Трајко 
од Скопје, ул. „Коле Неделковски" бр. 15-а, л. к. 
бр. 645217; Стојковски Слободан од Скопје, ул. „Ко-
ле Нед елковски" бр. 15, л. к. бр. 634432 и Петрушев-
ски Живко од Скопје, ул. „Гого Михаил овски", 
згр. 1/4, л. к. бр. 604217. 

Основни дејности: изведување на електрични 
инсталации и градежни и браварски работи. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 
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За обврските на задругата одговараат задруга-
рите со (своите средства во висина на здружениот 
влог од 3.000,00 динари, во создадените средства и 
со вкупните средства на задругата. Задругата за 
сторените обврски во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Петровски 
Мирослав, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 991/82.. . (385) 

Окружниот стопански суд во Скопје- со реше- ' 
нието Фи. бр. 989 од 28. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1519-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и лицето 
овластено за застапување на Општинската заедница 
за образование „ТЕТОВО", Ц. О. — Тетово со след-
ните податоци: Досегашната фирма на Опш-
тинската заедница за образование „Тетово", Ц. 
О. — Тетово, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 96, се 
менува така што во иднина ќе гласи: Општинска 
заедница за образование и наука „Тетово!", Ц. О. 
— Тетово, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 96. 

Се брише досегашниот застапник Коце Коцев-
ски, секретар, без ограничување, а се запишува 
како нов застапник Киро Трпкоски, в. д. секретар, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 989/82. , „ (387) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 230 од 29. III. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1728-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за патишта на 
општината Карпош, Ц. О. — Скопје, ул. „Парти-
зански одреди" бр. 68. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба за основање бр. 01/14 
од 12 јануари 1981 година од 64 основачи. 

Основни дејности: 140123 — самоуправна инте-
ресна заедница за патишта. 

Во правниот промет со трети лица Самоуп-
равната интересна заедница истапува во свое. име 
и за своја сметка, а во рамките на овластувањата 
утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното 
основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Рахим Нихат, 
секретар, без ограничување. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 230/82. ' (402) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 714 од 9. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1782-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за енергетика 
на Македонија, Ц. О. — Скопје, ул. „Боте Боцев-
ски" бр. 9. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба за основање од месец 
април 1980 година од 49 основачи. 

Основни дејности: 140211 — самоуправна инте-
ресна заедница за енергетика. » 

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети 1лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а во рамките на овластувањата утвр-
дени со Самоуправната спогодба за нејзиното осно-
вање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Самоуправната интересна заедница од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Магдески Бо-
жидар, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 714/82. (403) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1003 од 11. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1783-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Нереште", Р. О. село Не-
раште, Тетово'. 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување на земјоделците од 25. VIII. 
1982 година. 

Основачи на задругата се: Ејуп Љатифи, е. 
Нераште; Халид Јонузи, е. Нераште; Елези Неим, 
е. Нераште; Салиу Ремзи, е. Нераште; Камиљи Ав-
диљ, е. Нераште; Алили Назми, е. Нераште; Ја-
шари Шеип, е. Нераште; Османи Невзат, е. Не-
раште; Абдију Ади, е. Нераште; Љатифи Јахи, е. 
Нераште; Рецено Назми, е. Нераште; Мустафи Ба ј -
рам, е. Нераште; Џафери Изаир, е. Нераште; Мус-
лиу Љутфи, е. Нераште; Идризи Мемед, е. Нераш-
те; Беќири Неазим, е. Нераште; Мустафи Азир, е. 
Нераште; Заљбари Реџеп, е. Нераште; Исмаиљи 
Изир Беар, е. Нераште; Алија Шабан, е. Нераште и 
Шакири Шакир, е. Нераште. 

Основни дејности: пол јод ел ство, градинарство, 
лозарство и сточарство. 

Споредни деј н о с т : 
— откуп и промет со сите видови земјоделски 

производи, жива стока и слични производи, каке 
и шумски плодови и разни лековити растенија; 

— вршење на сите услуги и давање на /стручна 
помош во врска со организација и унапредување 
на земјоделското и сточарско^ производство; 

— земање на земја под закуп и купување на 
земја за организирано земјоделско! производство; 

— штеднонкредитно работење; 
— преработка и доработка на земјоделски и 

сточарски производи; 
— откуп и пласман на мало на техничко и ог-

ревно дрво и градежни материјали; 
— набавка и продажба на мало на земјоделска 

механизација-машини за потребите на задругата, 
за здружените земјоделци- и индивидуалните зем-
јоделски производители; ' 

— вршење промет на мало со сите видови се-
миња, вештачки ѓубрива и . други репродукциони 
материјали во земјоделството; 

— изработка, пласман и откуп на домашни ра- _ 
котворби и 

— организирање на други неземјоделски деј-
ности за подобрување на условите за живот и ра-
бота во населените места каде што делува задру-
гата преку формирање на занаетчиски работилници, 
сервиси за вршење на градежни дејности и други 
дејности од малото стопанство. 

Земјоделската задруга во правниот промет и 
во односите со трети лица настапува неограни-
чено во свое име и за своја сметка. 

Земјоделската задруга за обврските спрема тре-
ти лица сторени во правниот промет одговара це-
лосно со сите свои средства подобни за извршу-
вање. 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
во износ од 5.000,00 динари за секоја обврска. 

Лице овластена за застапувале е Љатифи Ејуп, 
в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1003/82. (404) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 924 од 26. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1485-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската заедница за врабо-
тување — Тетово со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник инж. Јован Апостолски, сек-
ретар, без ограничување, а се запишува како нов 
застапник Крсто Поповски, секретар, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 924/82. (405) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 15 од 26. I. 1982 година, на регистарска 
влошка бр. 141 ја запиша во судскиот регистар 
промената на индивидуалниот работоводен орган на 
Здравствениот дом со Ц. О. — Берово со следните 
податоци: Му престанува правото за застапување 
на директорот на Здравствениот дом со Ц. О. — 
Берово, Кирил Николов, а за вршител на должнос-
та индивидуален орган е именуван Методи Чучур-
ски, кој со неограничени овластувања ќе ја заста-
пува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Здравствениот 
дом — Кочани, бр. 0202-34 од 8. I. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
15/82. (407) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 175 од 21. X. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-128-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Основното училиште „Гоце Делчев", 
Ц. О., е. Митрашинци, Берово со следните пода-
тоци: Му престанува правото за застапување на 
Калајџиски Атанас, досегашен директор, а за в. д. 
директор е .именуван Милчовски Гаврил Киро, ко!ј 
со неограничени овластувања ќе ја застапува ра-
ботната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Работната заедница, бр. 
0301-61/1 од 8. X. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
175/82. (408) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 16 од 26. I. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-410-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Комбинираната детска установа „Гоце 
Делчев", Ц. О. — Виница со следните податоци: И 
престанува правото за застапување на Васка Гав-
рилова, досегашен директор на Комбинираната 
детска установа „Гоце Делчев" од Виница, а за 
индивидуален работоведен орган е именуван Тодор 
Паликрушев, кој со неограничени овластувања ќе 
ја застапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлукава на Собирот на работните луѓе на органи-
зацијата, бр. 3 од 4. I. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 16/82. (409) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 158 од 15. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-617-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Опш-
тинската самоуправна интересна заедница за водо-
стопанство, Ц. О. — Виница. 

Основни дејности: 
140212 — самоуправна интересна заедница во 

областа на водостопанството. 
Во правниот промет со трети лица Самоуправ-

ната заедница истапува во свое име и за своја 
сметка, а во рамките на овластувањата утврдени 
со Самоуправната спогодба за основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства — це-
лосна одговорност. 

Заедницата ќе ја застапува Демир Амедов, прет-
седател на Собранието на СИЗ за водостопанство, 
без ограничување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Општинската само-
управна интересна заедница за водостопанство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 158/82. (410) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 96 од 29. IV. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-195-4-0 ја запиша во судскиот 
решстар промената на овластеното лице за заста-
пување на Центар за предучилишно и основно об-
разование и воспитание „Гоце Делчев", Н. Сол. О. 
— Делчево, ООЗТ „Вера Јоциќ" Ц. О. — село 
Саса, со следните податоци: Му престанува правото 
за застапување на Антовски Мише, досегашен в. Д. 
директор на ООЗТ „Вера Јоциќ" — Ц. О. — село 
Саса, Делчево, а за в. д. директор е именуван Спа* 
совски Стеван, кој со неограничени овластувања ќе 
ја застапува основната организација на здружен 
труд. 

Уписот се изврши во .регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на ООЗТ „Вера 
Јоциќ", Ц. О. — село Саса, Делчево, бр. 1029 од 
21. IV. 1982 година. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 96/82. (411) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 33 од 8. И. 1982 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-605-0-0 го запиша го судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Опш-
тинската самоуправна интересна заедница за во-
достопанство, Ц. О. — Кочани. 

Основни дејности: , -

— употреба и користење на вода; 

— заштита и одбрана од штетното дејство на 
водата; 

— заштита на водата од загадување; 

— заштита на бреговите на езерата и коритата 
на водотеците; 

— одржување на водостопански објекти и пос-
трој ќи; 

— реконструкција на водостопански објекти и 
постројки; 

договарање, соработка и преземање на заед-
нички акции и активности што се од значење за 
сите членови на заедницата; 

— решаваше и предлагање на системски пра-
шања од областа на водостопанството; 

— меѓусебно утврдување на плановите и про-
грамите за среднорочен и долгорочен развој на во-
достопанството како дејност од посебен општествен 
интерес и негово вклучување во општата политика 
на општествениот и стопанскиот развој. 

— унапредување на самоуправното интересно 
организирање на водостопанството заради унапреду-
вање на општествено-економските односи во водо-
стопанството. 

Во правниот промет со трети лица Општинската 
самоуправна интересна заедница за водостопанство 
од Кочани одговара со сите свои средства (целосна 
одговорност), а основачите не одговараат за обвр-, 
ските на заедницата. 

Спиро Митев, претседател на Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
(водостопанството — Кочани, "ќе ја застапува со нео-
граничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз •* основа 
на самоуправните општи акти на ОСИЗ за водо-
стопанство — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 33/82. , - . (412) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 100 од 7. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-609-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на Работната заедница 
на Домот за одмор и рекреација на корисниците 
ва пензија и корисниците на определени права од 
инвалидското осигурување, Ц. О. — е. Банско, 
Струмичко. 

Основни дејности: 
080112 — хотели, мотели, пансиони и туристич-

ки населби со целотодишно работење. 
— обезбедување услови за одмор, закрепнување 

и рекреација на корисниците на определени права 
од .инвалидското осигурување, сместување, исхрана 
и давање на угостителски услуги. 

Во правниот промет со трети лица Работната 
заедница има неограничени трава и одговара со 
сите свои средства — целосна одговорност. 

Иван Данаилов Серафимов ќе ја застапува Ра-
ботната заедница без ограничување. , 

Уписот се изврши во регистарот ерз основа на 
самоуправните општи акти на Работната заедница.« 

Од Окружниот (стопански <суд ©о Штип, Фи. 
бр. 100/82. (419) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 150 од 24. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-150-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за зас-
тапување на Центарот за социјална работа — Стру-
мица со следните податоци: досегашниот в. д. ди-
ректор на Центарот за социјална работа од Стру-
мица, Ристов Кирил, е именуван за. директор кој 
со неограничени овластувања ќе го застапува Цен-
тарот. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Соборот на работните луѓе на Цен-
тарот за социјална работа —Струмица, бр. 02-517/1 
од 22. VI. 1982 година. 

Од Окружниот (стопански :суд во Штип, Фи. 
бр. 150/82. (420; 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 81 од 18. V. 1981 година, . на регис-
тарска влошка бр. 1-230-7-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар следното: ООЗТ за промет на го-
лемо со земјоделско-сточарски производи „Слобо-* 
да" — Штип ја проширува својата дејност уште 
и со: 

Промет на мала со градежни материјали: 
1. цемент, бетонско железо, поцинкована и бод-

ликава жица; лимови, шајки, блокови (цементни и 
ќерамидин), монти, ќерамиди, капаци; 

2. дрвена граѓа (даски, греди), паркет, салонит-
ми табли, огревно дрво; 

3. керамика, канцелариски и куќен намештај, 
ѕидни плочки, 'Санитарна керамика, водоводни и 
изолациони материјали (терпапир, битомен, заб ла 
и др.), стакло, рамно стакло и стаклени производи, 
сијалици, сите ВИДОЈЕ и на амбалажа и електромате-
ријали. 

Промет на мало со животни продукти, произ-
води за домашни потреби и добиточна храна. 

Уписот 1се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
„Слобода" — Штип, бр. 0201-36/1 од 3. Ш. 1981 г. 

Од Окружниот (стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 81/81. (420) 

7105. Резолуција за политиката на остварува-
њето на Општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година во 1983 
година — — — — — — — — — 905 

706. Уредба за определување на количините 
, на моторен бензин и дизел горивото, за 

патничките возила,' тракторите и маши-
ните врз основа на бонови — — — — 919 

7017. Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со 
Републичкиот буџет за 1982 година — — 920 

708. Правилник за начинот за водење на вод-
ната книга и нејзината содржина — — 920 

709. Наредба за преземање мерки за заштита 
на животните од заразните и паразит-
ните болести во 1983 година — — — 922 

710. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 36/82 од 17 ноември 1982 година — 925 

7М. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 239/81 од 29 септември 1982 година 926 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 

336. Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и ' паричните надоместоци со 
движењето на номиналните лични дохо-
ди во 1982 година — —. — — — — 927 

337. Одлука за висината на минималните пен-
зии во 1983 година — — — — — — 927 

338. Одлука за граничниот износ на најнис-
кото пензиско примање во 1983 година — 928 

339. Одлука за измени на Одлуката за стапката 
на основниот придонес за пензиско и ин-
валидско осигурување за 1982 година — 928 

340. Одлука за измена на Одлуката за стап-
ките на додатниот придонес за инвалид-
ско осигурување за покривање на тро-
шоците на инвалидското осигурување 
што настанале во врска со инвалидноста 
над утврдениот просек за 1978 година — 928 

341. Одлука за измена на Одлуката за стап-
ките "на додатниот придонес за стажов 
на осигурувањето што се смета со зго-
лемено траење за 1978 година — — — 928 

342. Одлука за утврдување на фиксниот из-
нос и стапката на придонесот за старосно 
осигурување на земјоделците за 1983 го-
дина _ _ _ _ _ _ _ _ _ — ___ 929 

343. Одлука за усогласување на минималните 
старосни и семејни пензии во 1983 година 929 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ —- Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10-а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


