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

Уставот на СРМ, Претседателството на Социјалис-
тичка Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ З А 1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Републичкиот буџет 
за 1975 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделните седници на 
Соборот на здружениот труд, на Соборот на општи-
ните и на Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 декември 1974 година. 

Број 03-3192 
26 декември 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ З А 1975 ГОДИНА 

I. О П Ш Т Д Е Л 

Член 1 
Републичкиот буџет за 1975 година содржи: 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 
ВКУПНИ РАСХОДИ 

3.105.473.000 
3.105.473.000 

Член 2 
Од остварените вкупни приходи на Републич-

киот буџет за 1975 година, намалени за износот 
утврден за придонесот за намирување потребите 
на федерацијата, обврската од користен заем од 
федерацијата, општите и наменските дополнител-
ни средства на општините, дополнителните сред-
ства на самоуправните интересни заедници, надо-
местокот на социјалното осигурување за исплата 
на илинденските пензии и пензиите признаени 
според републичките прописи и партиципацијата за 
намалување смртноста на доенчињата и малите 
деца, се издвојува 1% во Резервниот фонд на 
СР Македонија. 

Член 3 
Од остварените приходи од основниот данок 

на промет, наплатени по тарифниот број 1 од Та-
рифата на основниот данок на промет, претходно 
ќе се издвојуваат средства и тоа: 

— 4% — за развојни премии во земјоделството 
во 1975 година; и 

— до износ од 19.000.000 динари што одговара 
на 0,1% од општествениот производ на опште-
ственото стопанство во 1974 година — за Фондот на 
солидарноста со неврзаните земји и земјите во 
развој. 

Извршниот совет ќе ги утврди процентот за из -
двојување и динамиката за преведување на сред-
ствата од алинејата 2 од претходниот став. 

Член 4 
Се овластува Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија да од-
лучува за употребата на средствата од Резервниот 
фонд на Социјалистичка Република Македонија и 
тоа: 

— за обезбедување средства на буџетот поради 
нерамномерно остварување на приходите, во цело-
сен износ; и 

— за другите намени определени во член 124 
од Законот за финансирање на Републиката и оп-
штините („Службен весник на СРМ", бр. 3/73 и 
17/74), до 50% од расположливите средства. 

Член 5 
Приходите што ги остваруваат републичките 

органи и организации од вршењето на технички, 
сметководствени, административни и слични услуги 
на организациите на здружениот труд и други 
органи и организации, како и на општините, нама-
лени за расходите направени за остварувањето на 
тие приходи, ќе се внесуваат во Републичкиот бу-
џет, освен приходите на Републичкиот секретари-
јат за внатрешни работи. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи ќе ги користи за 
посебни намени. 

Уплатувањето на остварените приходи од ор-
ганите и организациите од став 1 на овој член ќе 
се врши во корист на сметката на Републичкиот 
буџет на јмалку еднаш месечно. 

Приходите што ќе ги остварат органите и ор-
ганизациите од став 1 на овој член се вкалкули-
рани во приходите на Републичкиот буџет и при-
к а ж а н и по корисници во посебен преглед, кој е 
составен дел на буџетот. 

Доколку одделни органи и организации оства-
рат приходи над планираниот износ, тој износ ќе 
им се отстапи на начин и за намени што ќе се 
утврдат со Законот за завршната сметка на Ре -
публичкиот буџет за 1975 година. 

Член 6 
Средствата распоредени за финансирање на 

рударските истражувања, изградбата и реконструк-
цијата на патната мрежа, за унапредување на и н -
дивидуалното земјоделство, за финансирање на во-
достопанската програма и за инвестиции во здрав-
ството, ќе се користат врз основа на посебни про-
грами донесени од страна на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Член 7 
Средствата на Републичкиот буџет за 1975 го-

дина распоредени на органите и организациите за 
финансирање на редовните дејности и за посеб-
ни намени ќе се користат: 

1) за редовна -дејност — врз основа на ф и -
нансискиот план, што го донесува работната заед-
ница во согласност со старешината на органот од-
носно организацијата; 

2) за посебни намени — врз основа на прет-
сметката, што ј а донесува старешината на органот 
односно организацијата. 
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Средствата распоредени за посебни намени, што 
не ги извршуваат органите односно организациите 
непосредно, ќе се користат врз основа на програ-
мите и писмените договори, што врз основа на тие 
програми, со корисниците на средствата ќе ги склу-
чи старешината на носителот на тие средства. Но 
еден примерок од склучените договори му се до-
ставува на Републичкиот секретаријат за финан-
сии најдоцна еден месец по склучувањето. 

Програмите од претходниот став ги утврдуваат 
старешините на корисниците и носителите на сред-
ствата. 

Член 8 
За законита употреба на средствата распоре-

дени со финансискиот план, претсметката и про-
грамата, како наредбодавец е одговорен стареши-
ната на органот односно организацијата. 

За законита употреба на средствата од став 1 
на овој член е одговорен и сметкополагачот на ор-
ганот односно организацијата. 

Член 9 
Заради обезбедување законско користење на 

средствата на Републичкиот буџет за 1975 година, 
Републичкиот секретаријат за финансии непосред-
но врши контрола на наплатата на приходите и на 
трошењето на средствата за одделни намени, како 
и на финансиското и материјалното работење на 
корисниците на средствата на Републичкиот буџет 
за 1975 година. 

Ако утврди дека средствата на Републичкиот 
буџет за 1975 година не се користат во согласност 
со овој закон и со другите прописи за финансис-
кото и материјалното работење, Републичкиот се-
кретаријат за финансии ќе донесе решение со кое 
на корисникот на средствата ќе му нареди да ги 
отстрани утврдените неправилности и да го усо-
гласи користењето на средствата со важечките про-
писи, ќе го утврди рокот за отстранување на тие 
неправилности, односно за усогласувањето на ко-
ристењето на средствата и ќе поднесе пријава до 

надлежниот орган заради преземање на други мер-
ки поради повреда на важечките прописи. 

Член 10 
Ако во текот на извршувањето на буџетот Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија утврди дека средствата рас-
поредени за посебни намени нема да бидат по-
трошени, непотрошените средства може да ги пре-
несе во буџетската резерва. 

Член 11. 
Обврски на товар на средствата на Републич-

киот буџет за 1975 година корисниците на тие сред-
ства можат да создаваат до 31 декември 1975 го-
дина, само во границите на со Буџетот распоре-
дените средства за определени намени. 

Член 12 
Со прописи и со други општи акти не можат да 

се создаваат обврски на товар на Републичкиот 
буџет за 1975 година, ако за тие обврски не се 
обезбедени средства во тој буџет. 

Носителите на средствата на Републичкиот бу-
џет за 1975 година можат да создаваат обврски и 
да ги користат средствата за одделни намени само 
до износот што е утврден со Републичкиот буџет 
за 1975 година. Ако за одделни намени средствата 
утврдени во Републичкиот буџет за 1975 година не 
се доволни, носителите на средствата се должни 
навремено да предложат измена на важечките про-
писи заради усогласување на обврските според тие 
прописи со средствата обезбедени во Републичкиот 
буџет за 1975 година. 

Член 13 
Приходите на Републичкиот буџет за 1975 го-

дина и нивниот распоред по основни намени се 
утврдуваат со Билансот на приходите и на општиот 
распоред на приходите на Републичкиот буџет за 
1975 година во следниве износи: 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1975 ГОДИНА 
I. ПРИХОДИ 

И з н о с 
Број на 
сметката 

ВИД НА ПРИХОДИТЕ на потформата 
за приходите 

на видот на 
приходите 

1. ДАНОК НА ДОХОД И ДАНОК ОД . ЛИЧЕН ДОХОД 
11 Данок на доход 158.870.000 
12 Данок на личен доход од работа помалку од полно работно 

време под одредени услови и од работа на пензионери 20.000.000 
13 Данок од личен доход од земјоделска дејност 35.160.000 214.030.000 

2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ И НА ПРИХОДИ 
ОД ИМОТ , • 

21 Основен данок на промет на производи 1.736.637.500 
22 Посебен републички данок на промет на производи 264.605.000 2.001.242.500 

3. ТАКСИ 
34 Такса на вода 10.807.000 10.807.000 

4. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ И ПАРИЧНИ КАЗНИ 
51 Парични казни 22.800.000 22.800.000 

5. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ ПРИХОДИ 
61 Приходи на органите на управата 2.500.000 
62 Други приходи 9.000.000 11.500.000 

6. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ 

800.991.000 73 Дополнителни средства од Федерацијата 800.991.000 
73 Дополнителни средства по основ на обврски од поранешни 

години 44.103.000 845.094.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови од 1 до 6) 3.103.473.500 
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II. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Број на 
сметката РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

И з н о с 

на рапоредната 
група на дејноста 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

01—1 Средства за редовна дејност 
01—2 Средства за посебни намени 

ВКУПНО 01: 

183.184.500 
147.880.000 331.064.500 

331.064.500 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

ОЗ Средства распоредени за финансирање на општествено-поли-
тичките организации и на здруженијата на граѓани 

ВКУПНО ОЗ: 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
04—1 Средства за тековни вложувања 
04—3 Средства за отплата на обврските од поранешните години 

ВКУПНО 04: 

05 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
05 Средства распоредени за образование и воспитување 

ВКУПНО: 05: 

06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
06 Средства распоредени за научна дејност 

ВКУПНО 06: 

07 
07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени за културно-просветна дејност 

ВКУПНО: 07: 
08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

08 Средства распоредени за социјални грижи 
ВКУПНО 08: 

09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
09 Средства распоредени за здравствена заштита 

ВКУПНО 09: 

12 

12 — ПРИДОНЕСИ НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

Придонес за финансирање на потребите на Федерацијата 
ВКУПНО 12: 

14 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
14—1 Општи дополнителни средства 
14—2 Наменски дополнителни средства 

ВКУПНО 14: 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
16—2 Средства за компензации, премии, регреси и надоместоци 

ВКУПНО 16: 

61.274.000 

214.357.000 
280.000 

12.699.000 

5.595.000 

5.020.000 

78.718.000 

72.542.000 

1.522.065.000 

418.415.000 
271.563.000 

86.130.000 

61.274.000 
61.274.000 

214.637.000 
214.637.000 

12.699.000 
12.699.000 

5.595.000 
5.595.000 

5.020.000 
5.020.000 

78.718.000 
78.718.000 

72.542.000 
72.542.000 

1.522.065.000 
1.522.065.000 

689.978.000 
689.978.000 

86.130.000 
86.130.000 
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17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИ ГИДИНИ 

17—1 Тековна буџетска резерва 
17—2 Обврски од поранешни години 

10.400.000 
2.028.195 

ВКУПНО 17: 

12.428.195 
12.428.195 

18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 
18—4 Издвоени средства на резервите 8.739.805 
18—5 Отплати на кредити 4.583.000 13.322.805 

ВКУПНО 18: 13.322.805 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (01 до 18) 3.105.173.500 

И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 14 
Средствата предвидени во Раздел 13 — „Ре-

публички секретаријат за здравство и социјална 
политика", позиција 168 „Партиципација во спро-
ведувањето на Акционата програма за намалување 
на смртноста на доенчињата и малите деца", ќе се 
користат во согласност со Акционата програма за 
отстранување на причините за смртноста кај доен-
чињата и малите деца, а според договорите што ќе 
ги склучи старешината на Републичкиот секрета-
ријат за здравство и социјална политика. 

Член 15 
Средствата предвидени во Раздел 19 — „Ре-

публички секретаријат за земјоделство и шумар-
ство" позиција 211 — „Премии за млеко" ќе се 
користат врз основа на одлука на Извршниот совет. 

Член 16 
Средствата предвидени во Раздел 48 — „До-

полнителни средства и котизација" позиции 413 до 
477 ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за 
финансии, според предвидувањата со тримесеч-
ниот план за извршување на буџетот. 

Член 17 
Средствата предвидени во Раздел 50 — „Нерас-

поредени средства", позиција 482 — „Средства за 
поставување на нови работници во републичките 
органи" ќе се користат по решение на републич-
киот секретар за финансии, а по добиена соглас-
ност од страна на посебна комисија на Извршниот 
совет. 

Член 18 
Средствата предвидени во Раздел 50 — „Не-

распоредени средства", позиција 483 — „За сту-
дии на републичките органи" ќе се користат по 
решение на републичкиот секретар за финансии, 
а по усвоени елаборати и теми од страна на Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 19 

'Средствата предвидени во Раздел 50 — „Нерас-
поредени средства", позиција 484 — „Средства за 

финансирање на сојузни организации и сојузи" ќе 
се користат по решение на републичкиот секре-
тар за финансии, а според меѓурепубличко усогла-
сување за нивното финансирање. 

Член 20 
Средствата предвидени во Раздел 50 — „Нерас-

поредени средства", позиција 486 — „Средства за 
образување нови органи во Републиката" ќе се 
користат по решение на Извршниот совет. 

Член 21 
Средствата предвидени во Раздел 50 — „Нерас-

поредени средства", позиција 487 — „Обврски од 
поранешни години" ќе се користат по решение на 
републичкиот секретар за финансии. 

За издадените решенија од претходниот став. 
републичкиот секретар за финансии ќе му подне-
сува извештај на Извршниот совет. 

Член 22 
Средствата предвидени во Раздел 50 — „Не-

распоредени средства", позиција 488 — „За отплата 
на ануитети по користени кредити" ќе се користат 
по решение на републичкиот секретар за финансии 
за обврските што достасуваат во 1975 година. 

Член 23 
Средствата распоредени во Раздел 51 — „По-

себна сметка за нестопански инвестиции" ќе се ко-
ристат преку посебна сметка. 

Предвидените средства на посебната сметка за 
нестопански инвестиции со Републичкиот буџет за 
1975 година, со посебна одлука, по одделни корис-
ници ќе ги распредели Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Непотрошените распоредени средства од посеб-
ната сметка се пренесуваат во наредната година. 

Член 24 
Приходите на Републичкиот буџет за 1975 го-

дина во рамките на општиот распоред на прихо-
дите од членот 13 на овој закон се распоредуваат 
по носители, корисници и поблиски намени во по-
себниот дел на Републичкиот буџет за 1975 година, 
кој гласи: 
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РАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-! 
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ! 

1 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 9.954.000 
2 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 1.446.000 
3 01-- 2 Лични примања на избраните и именуваните лица 15.000.000 
4 01-- 2 Паушали на делегати 1.400.000 
5 01-- 2 Патни и дневни трошоци за избраните и именуваните 

лица на Собранието на СР Македонија 2.000.000 
6 01-- 2 Придонес за комунално уредување на градежното 

земјиште 150.000 
7 01-- 2 Трошоци за републички избори на делегати 100.000 
8 01-- 2 Трошоци за директни и специјални телефони 450.000 
9 01-- 2 Печатење на стенографски белешки 240.000 

10 01-- 2 Трошоци за приеми и пречеци 550.000 
11 01-- 2 Трошоци за Комисијата за уставни прашања и за 

Законодавно-правната комисија 100.000 
12 01-- 2 Трошоци за одржување на патнички возила 125.000 
13 01-—2 Трошоци за декорација на зградата за државни 

празници 40.000 
14 01-- 2 Трошоци за преведување на албански и турски јазик 50.000 
15 01-- 2 Трошоци за надворешни лица што учествуваат во 

работата на телата на Собранието 300.000 
16 01-- 2 Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатски 

информатор" 1.500.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

17 04—1 За набавка на опрема, адаптација и реконструкција 
на работните простории 2.000.000 2.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 17): 35.405.000 

^КАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 11.400.000 
За посебни намени 24.005.000 

ВКУПНО: 35.405.000 

РАЗДЕЛ 2 — ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

18 01-- 1 Личен доход во редовната дејност 1.530.000 
19 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 150.000 
20 01-- 2 Лични примања на избраните, именуваните и поста-

вените лица 1.892.000 
21 01-- 2 Надоместок на трошоците за вршење на функцијата 81.000 
22 01-- 2 Патни, дневни и селидбени трошоци за именуваните 

лица на Претседателството на СРМ 100.000 
23 01-- 2 Трошоци за директни и специјални телефони 120.000 
24 01-- 2 Трошоци за стенографски белешки и магнетофонски 

снимки 40.000 
25 01-- 2 Трошоци за приеми и пречеци 100.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

26 04—1 За набавка на опрема 270.000 270.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 18 до 26) 4.283.000 
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РЕКАПИТУ ЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 3 ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

ГЛАВА 1 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 
НА СР МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

27 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
28 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
29 01—2 Лични примања на избраните лица од Собранието на 

СРМ и на именуваните од Извршниот совет 
30 01—2 Надоместок за одвоен живот од семејството 
31 01—2 Трошоци за директни и специјални телефони 
32 01—2 Патни и дневни трошоци на избраните и именува-

ните лица и на лицата што ги опслужуваат 
33 01—2 Надоместок за надворешни соработници 
34 01—2 Трошоци за приеми и пречеци 
35 . 01—2 Трошоци за набавка на стручна литература, весници' 

и списанија 
36 01—2 Трошоци за хигиенско-техничка заштита и набавка'? 

на облека 
37 01—2 Трошоци за одржување на објектите за потребите на,̂  

Републиката 

1.680.000 
2.603.000 

4.283.000 

9.390.000 
858.000 

8.460.000 
60.000 

275.000 

501.000 
200.000 
400.000 

45.000 

100.000 

2.970.000 23.259.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
38 04—1 За изградба и откуп на станови 
39 04—1 За набавка на опрема за републичките органи на 

управата 
40 04—1 За набавка на опрема за објектите за потребите на 

Републиката и за инвестиционо одржување на об-
јектите и на превозните средства 

ВКУПНО ГЛАВА 1 (позиции 27 до 40): 

2.000.000 

2.000.000 

3.000.000 7.000.000 

30.259.000 

ГЛАВА 2 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ 
СО СТРАНСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

41 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
42 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
43 01—2 Лични примања на именувани лица 
44 01—2 Трошоци за пречек на гости 
45 01—2 Трошоци за погранични средби 

ВКУПНО ГЛАВА 2 (позиции 41 до 45): 

ГЛАВА 3 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ 
ПРАШАЊА 

1.086.000 
155.000 
700.000 

10.000 
450.000 2.401.000 

2.401.000 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

46 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
47 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
48 01—2 Лични примања на именувани лица 
49 ,01—2 Надоместок на лични примања на лицата на работа 

во сојузните органи на управата на кои им истекол 
. мандатот и трошоци за подготвување на кадри за 

работа во сојузната управа и во органите од областа 
на надворешната политика 

50 01—2 Трошоци за оформување на картотека 

ВКУПНО ГЛАВА 3 (позиции 46 до 50): 

740.000 
100.000 
135.000 

900.000 
100.000 1.975.000 

1.975.000 
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ГЛАВА 4 — БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

51 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
52 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
53 01—2 Лични примања на именувани лица 
54 01—2 Патни и други трошоци за странки 

ВКУПНО ГЛАВА 4 (позиции 51 до 54): 

582.000 
85.000 

362.000 
10.000 1.039.000 

1.039.000 

55 04—1 

ГЛАВА 5 — СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

За откуп и изградба на станови за егејски Македонци-
повратцици од источните земји 20.000.000 20.000.000 

08 СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
56 08 Социјални помошти на егејски Македонци — поврат-

ници од источните земји 

ВКУПНО ГЛАВА 5 (позиција 55 до 56): 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 27 до 56): 

3.600.000 3.600.000 
23.600.000 

59.274.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

12.996.000 
46.278.000 

59.274.000 

РАЗДЕЛ 4 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

57 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
58 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
59 01—2 Лични примања на претседателот и судиите 
60 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 

1.021.000 
120.000 

1.166.000 

350.000 2.657.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

61 04—1 За набавка на опрема 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 57 до 61): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

100.000 

1.141.000 
1.616.000 

2.757.000 

100.000 

2.757.000 

РАЗДЕЛ 5 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И 
УМЕТНОСТИТЕ 

06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
62 06 Лични доходи во редовната дејност 1.730.000 
63 06 Материјални расходи во редовната дејност 350.000 
64 06 Надоместок на академици и на административниот 

секретар 827.000 
65 06 За набавка на книги и списанија 319.000 
бб 06 За студии и истражувања 264.000 
67 06 Трошоци за репрезентација 40.000 
68 06 Симпозиуми, советувања и собири во земјата 40.000 
69 06 Симпозиуми, советувања и собири во странство 80.000 
70 06 Откуп на уметнички дела 50.000 
71 06 Одржување на научни собири 100.000 
72 06 Совет на академии 50.000 
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73 Об За издавачка дејност 
74 Об Откуп на ракописи, архивска граѓа и микрофилму-

вање на ретки и старопечатени книги 
75 Об Набавка на опрема 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 62 до 75): 

468.000 

115.000 
40.000 4.473.000 

4.473.000 

РЕКАПИТУ ЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ Г 

За редовна дејност 2.080.000 
За посебни намени 2.393.000 

ВКУПНО: 4.473.000 

РАЗДЕЛ 6 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-
БРАНА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
76 01—1 Лични доходи во редовната дејност 1.250.000 
77 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 290.000 
78 01—2 Лични примања на именуваните лица 432.000 
79 01—2 Лични примања на воените лица 732.000 
80 01—2 Материјални расходи на Советот за народна одбрана 

и на Републичкиот штаб за цивилна заштита 25.000 
81 01—2 Трошоци за одржување на возилата и средства за 

врски 40.000 
82 01—2 Трошоци за обука и набавка на филмови 315.000 
83 01—2 Партиципација за посебни задачи на народната 

одбрана 800.000 3.884.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

84 04—1 Набавка на опрема и уредување на територијата за 
потребите на народната одбрана 2.150.000 

85 04—1 За опремување на Републичкиот центар за известу-
вање и тревожење 1.000.000 3.150.000 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
86 05 Семинари, советувања и вежби 221.000 221.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 76 до 88): 7.255.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.540.000 
За посебни намени 5.715.000 

ВКУПНО: 7.255.000 

РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО - * 
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

87 01—1 Лични доходи во редовната дејност 53.000.000 
88 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 10.000.000 
89 01—2 Лични примања на именувани лица 1.070.000 
90 01—2 Совет за безбедност на сообраќајот 207.000 
91 01—2 За назначување и опремување на нови работници во 

РСВР и во општинските органи за внатрешни работи 6.000.000 
92 01—2 За посебни намени 23.000.000 93.277.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
93 04—1 За набавка на опрема и државни врски 7.000.000 
94 04—1 За станови на работници во РСВР 1.500.000 8.500.000 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
95 05 Трошоци за Средното училиште за внатрешни работи 12.000.000 12.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 87 до 95): 113.777.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 63.000.000 
За посебни намени 50.777.000 

ВКУПНО: 113.777.000 
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РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

96 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
97 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
98 01—2 Лични примања на именуваните лица 
99 01—2 Надоместок на лицата за неоправдано поминато вре-

ме во притвор и истражен затвор 
100 01—2 Надоместок за издршка на осудени и притворени лица 

во Републиката и надвор од неа и други трошоци 
101 01—2 Надоместок за комисии за правосудни испити и ис-

пити за судиите за прекршоци 
102 01—2 Трошоци за работа на Републичката комисија за ус-

ловен отпуст 
103 01—2 Трошоци за преведување на документи на странски 

јазици во врска со меѓународната правна помош 
104 01—2 Надоместок за надворешни стручни соработници од 

законодавна дејност 
105 01—2 Трошоци за работење на нови правосудни органи што 

ќе се формираат во 1975 година 
106 01—2 Надоместок на трошоците за судско-медицински веш-

тачења 

1.524.000 
240.000 
615.000 

400.000 

250.000 

150.000 

10.000 

20.000 

50.000 

2.000.000 

200.000 5.459.000 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

107 05 Трошоци за стручни советувања и усовршувања 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 96 до 107): 

150.000 150.000 

5.609.000 

РАЗДЕЛ 9 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

108 
109 
110 
111 

01—1 
01—1 
01—2 
01—2 

- РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВ-
СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Трошоци околу ревизијата на републичкото законо-
давство 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 108 до 111): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 10 

112 
113 
114 
115 

01—1 
01—1 
0 1 — 2 
01—2 

- РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Материјални трошоци за Републичкиот фонд за сти-
мулирање на талентираноста на младите 

116 01—2 Трошоци за жири-комисии и рецензии 

1.764.000 
3.845.000 

5.609.000 

1.399.000 
180.000 
380.000 

30.000 

1.579.000 
410.000 

1.989.000 

1.783.000 
252.Р00 
438.000 

50.000 
7.000 

1.989.000 

1.989.000 

2.530.000 

05 ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

117 05 Учество во намирувањето на трошоците за школу-
вање на деца на нашите сонародници во странство 200.000 200.000 
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Об — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

118 Об Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во 
Скопје 

119 Об Педагошки совет 
120 Об Награди на ученици и студенти 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 112 до 120): 

976.000 
66.000 
45.000 1.087.000 

3.817.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА 

121 
122 
123 
124 
125 

126 

127 

01—1 
01—1 
01—2 
01—2 
01—2 

01—2 

04—1 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Трошоци за одржување на меморијални музеи 
Надоместок за работа на комисии и на надворешни 
соработници 
Трошоци за споменикот „Илинден" — Крушево 

04 НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

За адаптација на простории во Националната библи-
отека „Климент Охридски" 

2.035.000 
1.782.000 

3.817.000 

682.000 
154.000 
235.000 

22.000 

50.000 
400.000 

1.600.000 

1.543.000 

1.600.000 

07 — КУЛТУРНО-ПРО СВЕТИ А ДЕЈНОСТ 
128 07 Специјализации и усовршување во странство 
129. 07 Трошоци за микрофилмување на историска граѓа 
130 07 Награди „11 Октомври" 
131 07 Награди „Климент Охридски" 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 121 до 131): 

500.000 
400.000 
250.000 
150.000 1.300.000 

4.443.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

- ВКУПНО: 

836.000 
3.607.000 

4.443.000 

РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

132 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
133 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
134 01—2 Лични примања на именуваните лица 
135 01—2 Трошоци за издавачка дејност 
136 01—2 Трошоци за одделни радио-емисии и програми на 

странски јазици и на јазиците на народностите во СРМ 
137 01—2 Трошоци за испраќање македонски весници и книги 

во странство 
138 01—2 Трошоци за испраќање во странство на грамофонски 

плочи, магнетофонски ленти, фотоизложби, колор-
с лај дови, документарни филмови, носии, 
музички инструменти, честитки и др. 

01—2 Трошоци за престој на странски и домашни новина-
ри, публицисти и делегати и за специјализации 

01—2 Трошоци за набавка на весници, списанија и книги 
за документација и за Танјугов сервис 

01—2 Трошоци за фото лабораториски материјали 
01—2 Трошоци за престој на деца и на видни сонародници 

во СРМ 
143 01—2 Трошоци за информативна и културно-забавна деј-

ност меѓу наши работници на привремена работа во 
странство 

139 

140 

141 
142 

1.338.000 
127.000 
366.000 

1.380.000 

2.400.000 

1.350.000 

200.000 

200.000 

284.000 
30.000 

75.000 

1.350.000 
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144 01—2 Трошоци за издавање на списанието „Македонска 
ревија" 

145 01—2 Награда „Мито Хаџивасилев — Јасмин" 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 132 до 145): 

250.000 
35.000 9.385.000 

9.385.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

146 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
147 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
148 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 
149 01—2 Лични примања на именуваните лица 
150 01—2 Трошоци за потребите на народната одбрана 
151 01—2 Надоместок за второстепени комисии 
152 01—2 Спроведување на Законот за социјална заштита, Ре-

золуцијата за социјална заштита и други задачи од 
општ интерес за Републиката 

153 01—2 Трошоци за спроведување на Акционата програма 
за подобрување на санитетско-хигиенската и епиде-
миолошката состојба во СР Македонија 

154 01—2 Трошоци за изготвување на подзаконски акти 

1.465.000 
7.920.000 

9.385.000 

2.949.000 
420.000 

210.000 
860.000 
400.000 
180.000 

760.000 

3.000.000 
100.000 8.879.000 

08 СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

155 
156 

157 

158 
159 
160 

08 
08 

08 

08 
08 
08 

Надоместок на Меѓународниот детски фонд 
Трошоци за транспорт на храна од меѓународна по-
мош и соработка со меѓународни организации и ин-
ституции во земјата 
Финансирање на одделни облици на инвалидска за-
штита 
Други инвалидски додатоци 
Материјално обезбедување на учесници во НОВ 
Боречки додаток 

400.000 

800.000 

29.200.000 
2.800.000 
5.500.000 
3.840.000 42.540.000 

09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

161 09 Трошоци за набавка на изотопи 
162 09 Трошоци за анализи и суперанализи 
163 09 Болнички трошоци за душевно болни 
164 09 Трошоци за задолжителни видови на здравствена за-

штита на населението 
165 09 Трошоци за задолжителна превентивна здравствена 

заштита 
166 09 Трошоци за здравствена заштита на странци 
167 09 Трошоци за здравствена заштита на учесници во НОВ 
168 09 Партиципација во спроведувањето на Акционата про-

грама за намалување смртноста на доенчињата и 
малите деца 

169 09 Финансирање на Програмата за инвестициони вложу-
вања во здравството 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 146 до 169): 

44.000 
118.000 

2.750.000 

20.000.000 

4.120.000 
60.000 

15.000.000 

4.450.000 

26.000.000 72.542.000 

123.961.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

3.369.000 
120.592.000 

ВКУПНО: 123.961.000 
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РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 
Ј 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

170 01—1 Лични доходи во редовната дејност 2.112.000 
171 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 250.000 
172 01—2 Лични примања на именувани лица 757.000 3.119.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 170 до 172): 3.119.000 

РЕКА11ИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.362.000 
За посебни намени 757.000 

ВКУПНО: 3.119.000 

РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

173 01—1 Лични доходи во редовната дејност 4.500.000 
174 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 600.000 
175 01—2 Лични примања на именуваните лица 752.000 
176 01—2 Надоместок на неправилно одземени имоти на коло-

нисти и сточни поседи 300.000 
177 01—2 Надоместок за покривање на трошоците на Службата 

на општественото книговодство 600.000 6.752.000 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

178 08 Надоместок на социјалното осигурување за исплата 
на илинденски пензии и пензии признаени според 
републички прописи 15.000.000 15.000.000 

< 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

179 16—2 Надоместок за повластици во јавниот сообраќај спо-
ред републички прописи 7.000.000 

180 16—2 За реализација на Програмата за изградба и рекон-
струкција на патната мрежа 20.000.000 

181 16—2 За реализација на Програмата за истражувачки ра-
боти во рударството 10.000.000 37.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 173 до 181): 58.752.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 5.100.000 
За посебни намени 53.652.000 

РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА 
И ТРГОВИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

ВКУПНО: 58.752.000 

182 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 2.959.000 
183 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 700.000 
184 01-—2 Лични примања на именуваните лица 1.668.000 
185 01-- 2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 650.000 
186 01-- 2 Надоместок за надворешни соработници 30.000 
187 01-- 2 Трошоци за лабораториско испитување на квалитетот 

на стоките во индустријата 30.000 
188 01-- 2 Трошоци за испитување на материјали, конструкции 

и опрема во градежната индустрија 20.000 
189 01-—2 Специјализации и стручни усовршувања 40.000 
190 01-—2 Трошоци за приеми и пречеци 10.000 6.107.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 182 до 190): 6.107.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 17 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ 
И ВРСКИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

191 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
192 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
193 01—2 Лични примања на именуваните лица 
194 01—2 Трошоци за испитување на градежни материјали и 

конструкции 
195 01—2 Специјализации и стручни усовршувања 
196 01—2 Трошоци за учество во мешовити комисии 

3.659.000 
2.448.000 

6.107.000 

1.266.000 
310.000 
570.000 

7.000 
20.000 
28.000 2.201.000 

04 — НЕ СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
197 04—1 За набавка на опрема и реконструкции на работните 

простории 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 191 до 197): 

110.000 110.000 

2.311.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.576.000 
735.000 

2.311.000 

РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

198 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
199 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
200 01—2 Лични примања на именуваните лица 
201 01—2 Учество во меѓународни трговски преговори 
202 01—2 Специјализации, студиски патувања, симпозиуми и се-

минари во земјата и во странство 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 198 до 202): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.200.000 
150.000 
383.000 
50.000 

70.000 

1.350.000 
503.000 

1.853.000 

1.853.000 
1.853.000 

РАЗДЕЛ 19 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
И ШУМАРСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

203 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
204 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
205 01—2 Лични примања на именуваните лица 
206 01—2 Трошоци за стручни испити во областа на земјодел-

ството, шумарството и ветеринарството 
207 01—2 Надоместок за уништување на штетен дивеч 
208 01—2 Трошоци на Комисијата за интегрална бонификација 

на реката Вардар 

3.043.000 
375.000 
818.000 

10.000 
80.000 

70.000 4.396.000 
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04 НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

209 04—1 За изградба и опремување на одделение за радиј а -
циона хигиена 

210 04—1 Инвестициони вложувања за противградобијна за -
штита 

677.000 

2.500.000 3.147.000 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

211 16—2 Премии за млеко 
212 16—2 За инвентаризација на лозјата, извршување на за -

конските прописи и финансирање на превентивата 
во областа на земјоделството, шумарството, ветери-
нарството и за меѓународни обврски 

213 16—2 Интервенции за меѓународни водостопански проблеми 
214 16—2 За финансирање на националните паркови 
215 16—2 За финансирање на Програмата за унапредување на 

индивидуалното земјоделство и градовијната заштита 
216 16—2 За финансирање на водостопанската програма 
217 16—2 З а пошумување на голините 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 203 до 217): 

18.000.000 

830.000 
350.000 
250.000 

14.700.000 
12.000.000 
3.000.000 49.130.000 

56.703.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

3.418.000 
53.285.000 

56.703.000 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

218 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
219 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
220 01—2 Лични примања на именуваните лица 
221 01—2 Трошоци за меѓурепублички советувања и совету-

вања во странство 
222 01—2 Елаборати и студии за подолгорочен развиток на од-

делни области и дејности 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 218 до 222): 

3.040.000 
232.000 
850.000 

10.000 

100.000 4.232.000 

4.232.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 21 — ГЛАВЕН ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

223 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
224 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
225 01—2 Лични примања на именуваните лица 
226 01—2 Лични примања на воените лица 
227 01—2 Лични доходи за Центарот за обука 
228 01—2 Материјални расходи за Центарот за обука 
229 01—2 Материјални расходи за зонските штабови 
230 01—2 Трошоци за одржување на моторни возила 

3.272.000 
960.000 

4.232.000 

924.000 
388.000 
325.000 

1.630.000 
934.000 
274.000 
200.000 

72.000 4.847.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

231 04—1 За уредување на територијата за потребите на тери-
торијалната одбрана 

232 04—1 За адаптација, уредување и опремување на Центарот 
за обука 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 223 до 232): 

300.000 

2.300.000 2.600.000 

7.447.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.312.000 
6.135.000 

7.447.000 

РАЗДЕЛ 22 — КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

233 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
234 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
235 01—2 Лични примања на именуваните лица 
236 01—2 Општа републичка туристичка пропаганда 
237 01—2 Патни и дневни трошоци на меѓудржавни комисии 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 233 до 237): 

659.000 
100.000 
282.000 
480.000 

50.000 1.571.000 

1.571.000 

243 

244 

245 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 23 — КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ ЦА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

ОЗ 

оз 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Учество на светски првенства и меѓународни нат-
превари 
Трошоци за комисии и попис на објекти 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

04—1 Инвестиционо одржување на зградата 

759.000 
812.000 

1.571.000 

238 01--1 Лични доходи во редовната дејност 880.000 
239 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 140.000 
240 01--2 Лични примања на именуваните лица 280.000 
241 01--2 Трошоци за советувања и семинари 25.000 
242 01--2 Учество во финансирањето на Програмата за спорт-

ска медицина 300.000 

515.000 
35.000 

120.000 

1.625.000 

550.000 

120.000 

247 

06 НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

246 06 Трошоци за изучување на националната историја за 
физичка култура 

07 — КУЛТУРНО -ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

07 Издавачка дејност 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 238 до 247): 

35.000 

20.000 

35.000 

20.000 

2.350.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.020.000 
1.330.000 

2.350.000 
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РАЗДЕЛ 24 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

248 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
249 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
250 01—2 Лични примања на именуваните лица 
251 01—2 Трошоци за советувања и семинари во земјата и во 

странство 
252 01—2 Средства за комисии — давање мислења за локации 
253 01—2 Трошоци за литература за урбанистичко просторно 

планирање 
254 01—2 Надворешни соработници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 248 до 254): 

1.075.000 
150.000 
396.000 

200.000 
30.000 

10.000 
100.000 1.961.000 

1.961.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД З А ЦЕНИ 

1.225.000 
736.000 

1.961.000 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

255 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
256 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
257 01—2 Лични примања на именуваните лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 255 до 257): 

853.000 
130.000 
368.000 1.351.000 

1.351.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

983.000 
368.000 

1.351.000 

РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ~ 
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

258 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
259 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
260 01—2 Лични примања на именуваните лица 
261 01—2 Пресметување — валоризација на катастарскиот 

приход 
262 01—2 Авионско снимање на земјиштето 
263 01—2 Трошоци за обезбедување на зградата 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

264 04—1 Средства за набавка на механографски систем 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 258 до 264): 

7.141.000 
3.740.000 

140.000 

670.000 
440.000 
60.000 

2.210.000 

12.191.000 

2.210.000 

14.401.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 
СО СТРАНСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

265 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
266 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
267 01—2 Лични примања на именуваните лица 

10.881.000 
3.520.000 

14.401.000 

484.000 
100.000 
317.000 901.000 
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07 — КУЛТУРНО -ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

268 07 Семинар за македонски јазик, литература и култура 
269 07 Средства за одделни активности 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 265 до 269): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.050.000 
2.650.000 

584.000 
4.017.000 

4.601.000 

3.700.000 

4.601.000 

РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД З А СТАТИСТИКА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

270 01—1 Лични доходи во редовната дејност 9.080.000 
271 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 800.000 
272 01—2 Лични примања на именуваните лица 250.000 
273 01—2 Шифрант-надворешен соработник 8.000 
274 01—2 Трошоци за анкетни испитувања 990.000 
275 01—2 Набавка на холерит-картици 50.000 
276 01—2 Статистички истражувања од интерес за СРМ 100.000 
277 01—2 Процена на површини и приноси 198.000 
278 01—2 Ревизија на статистичкиот катастар 10.000 
279 01—2 Попис на занаетчиството 750.000 
280 01—2 Нови статистички истражувања 165.000 
281 01—2 Трошоци за одржување на зградата 600.000 13.001.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

282 04—1 За набавка на опрема 600.000 
283 04—3 Обврска за одржување на зградата за претходна 

година 280.000 880.000 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

284 05 Трошоци за школување 40.000 40.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 270 до 284): 13.921.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

9.880.000 
4.041.000 

13.921.000 

РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Трошоци за редовно школување, специјализации и 
студиски престој на странски граѓани во СРМ 
Трошоци за проширена техничка помош, соработка, 
консултации, семинари и партиципација 
Трошоци за реципроцитетни обврски и учество на 
членови во мешовити комисии 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 285 до 290): 

285 01—1 
286 01—1 
287 01—2 
288 01—2 

289 01—2 

290 01—2 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
За посебни намени 

554.000 
121.000 
295.000 

590.000 

405.000 

305.000 

675.000 
1.595.000 

2.270.000 

2.270.000 

ВКУПНО: 2.270.000 
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1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКИ ХИРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

291 01—1 Лични доходи во редовната дејност 5.597.000 
292 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 1.112.000 
293 01—2 Лични примања на именуваните лица 140.000 
294 01—2 Надоместок за метеоролошки и хидролошки набљу-

дувања 700.000 
295 01—2 Хидролошки мерења 143.000 
296 01—2 Метеоролошки мерења 33.000 
297 01—2 Одржување на хидролошки и метеоролошки станици 88.000 
298 01—2 Надоместок на трошоците за објектот „Солунска 

Глава" 187.000 
299 01—2 Испитување квалитетот на водите 110.000 
ЗОО 01—2 Трошоци за аерозагадување 100.000 8.210.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
301 04—1 Средства за изградба и опремување на зградата 5.000.000 
302 04—1 Набавка на хидрометеоролошка опрема и инструменти 1.000.000 6.000.000 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
303 05 Трошоци за школување 88.000 88.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 291 до 303): 14.298.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 6.709.000 
За посебни намени 7.589.000 

ВКУПНО: 14.298.000 

РАЗДЕЛ 31 -- РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

304 01—1 Лични доходи во редовната дејност 251.000 
305 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 90.000 341.000 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИТЕ 

306 ОЗ Помош на верските организации 3.052.000 3.052.000 

ВКУПНО4 РАЗДЕЛ 31 (позиции 304 до 306): 3.393.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 341.000 
За посебни намени 3.052.000 

ВКУПНО: 3.393.000 

РАЗДЕЛ 32 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

307 01—1 Лични доходи во редовната дејност 1.876.000 
308 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 214.500 
309 01—2 Лични примања на судиите 2.560.000 
310 01—2 Надоместок за одвоен живот 15.000 
ЗИ 01—2 Изготвување на билтен и судска збирка 60.000 

4.745.500 312 01—2 Надоместок на свидетели и в'еш^и лица 20.000 4.745.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 307 до 312): 4.745.500 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.090.500 
За посебни намени 2.655.000 

ВКУПНО: 4.745.500 
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Р А З Д Е Л 33 — В И Ш И С Т О П А Н С К И СУД 
01 — Д Е Ј Н О С Т Н А ОРГАНИТЕ Н А О П Ш Т Е С Т В Е Н О -

П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

313 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
314 01—1 Матери јални расходи во редовната дејност 
315 01—2 Лични примања на судиите 
316 01—2 Надоместок за судии-поротници и стопански пре-

стапи 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 33 (позиции 313 до 316): 

421.000 
65.000 

1.069.000 

20.000 1.575.000 

1.575.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 

З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

486.000 
1.089.000 

1.575.000 

Р А З Д Е Л 34 — Р Е П У Б Л И Ч К О Ј А В Н О О Б В И Н И Т Е Л С Т В О 

01 — Д Е Ј Н О С Т Н А ОРГАНИТЕ Н А ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

317 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
318 01—1 Матери јални расходи во редовната дејност 
319 01—2 Лични примања на републичкиот ј авен обвинител и 

на замениците 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 34 (позиции 317 до 319): 

410.000 
120.000 

1.347.000 1.877.000 

1.877.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 

З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

530.000 
1.347.000 

1.877.000 

Р А З Д Е Л 35 — Р Е П У Б Л И Ч К О Ј А В Н О П Р А В О Б Р А Н И Т Е Л С Т В О 

01 — Д Е Ј Н О С Т Н А ОРГАНИТЕ Н А ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

320 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
321 01—1 Матери јални расходи во редовната дејност 
322 01—2 Лични примања на републичкиот ј а в е н обвинител и 

на замениците 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 35 (позиции 320 до 322): 

285.000 
55.000 

546.000 886.000 

886.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 

З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

340.000 
546.000 

886.000 

РАЗДЕЛ 36 — О К Р У Ж Н И СУДОВИ ОД О П Ш Т А Н А Д Л Е Ж Н О С Т 

01 — Д Е Ј Н О С Т Н А ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

323 
324 
325 
326 
327 

1. О к р у ж е н суд Битола 

01—1 
01—1 
01—2 
0 1 — 2 
01—2 

Лични доходи во редовната дејност 
Матери јални расходи во редовната дејност 
Лични примања на судиите 
Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица 
Надоместок за дежурства 

Се (позиции 323 до 327): 

1.911.000 
213.000 

2.086.000 
200.000 
180.000 4.590.000 

4.590.000 

2. О к р у ж е н суд — Скопје 

328 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
329 01—1 Матери јални расходи во редовната дејност 
330 01—2 Лични примања на судиите 

6.992.000 
610.000 

5.100.000 
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331 01—2 Надоместок на судии-поротници, сведоци и вешти 
лица 

332 01—2 Надоместок за дежурства 
333 01—2 Надоместок за затоплување 
334 01—2 Одржување на судската зграда 

Сд (позиции 328 до 334): 

2.000.000 
300.000 
440.000 

1.743.000 17.185.000. 

17.185.000 

3. Окружен суд — Штип 

335 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
336 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
337 01—2 Лични примања на судиите 
338 01—2 Надоместок за дежурства 
339 01—2 Надоместок за судии-поротници, сведоци и вешти 

лица 
340 01—2 Заедничко затоплување и вода 

Се (позиции 335 до 340): 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 323 до 340): 

1.125.000 
152.000 

1.109.000 
180.000 

200.000 
77.000 2.843.000 

2.843.000 

24.618.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 37 — ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Окружен стопански суд — Битола 

341 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
342 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
343 01—2 Лични примања на судиите 
344 01—2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи 

и стечаи 

Се (позиции 341 до 344): 

11.003.000 
13.615.000 

24.618.000 

803.000 
160.000 
598.000 

40.000 1.601.000 

1.601.000 

2. Окружен стопански суд — Скопје 

345 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
346 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
347 01—2 Лични примања на судиите 
348 01—2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи 

и стечаи 

Сб (позиции 345 до 348): 

4.925.000 
627.000 

3.102.000 

130.000 8.784.000 

8.784.000 

3. Окружен стопански суд — Штип 

349 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
350 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
351 01—2 Лични примања на судиите 
352 01—2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи 

и стечаи 

Се (позиции 349 до 352): 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 341 до 352): 

845.000 
165.000 
460.000 

25.000 1.495.000 

1.495.000 

11.880.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

7.525.000 
4.355.000 

11.880.000 
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РАЗДЕЛ 38 — О К Р У Ж Н И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Окружно јавно обвинителство — Битола 
353 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
354 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
355 01—2 Лични примања на обвинителот и замениците 
356 01—2 Надоместок за дежурства 

Сд (позиции 353 до 356): 

363.000 
81.000 

914.000 
80.000 1.438.000 

1.438.000 

2. Окружно јавно обвинителство — Скопје 
357 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
358 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
359 01—2 Лични примања на обвинителот и замениците 
360 01—2 Надоместок за дежурства 

Сд (позиции 357 до 360): 

1.068.000 
185.000 

1.874.000 
90.000 3.217.000 

3.217.000 

3. Окружно јавно обвинителство — Штип 
361 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
362 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
363 01—2 Лични примања на обвинителот и замениците 
364 01—2 Надоместок за дежурства 

Сд (позиции 361 до 364): 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 353 до 364): 

312.000 
81.000 

460.000 
80.000 933.000 

933.000 

5.588.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

2.090.000 
3.498.000 

5.588.000 

РАЗДЕЛ 39 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

365 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
366 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
367 01—2 Лични примања на судиите 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 365 до 367): 

754.000 
80.000 

922.000 1.756.000 

1.756.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

834.000 
922.000 

1.756.000 

РАЗДЕЛ 40 — КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛ ЕН ДОМ — ИДРИЗОВО 

08 — СОЦИЈАЛНИ Г Р И Ж И 

368 08 Лични доходи во редовната дејност 
369 08 Материјални расходи во редовната дејност 
370 08 Лични доходи 
371 08 Материјални трошоци 
372 08 Набавка на опрема за врски 
373 08 Надоместок за спровод на осудени лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 368 до 373): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

6.445.000 
150.000 
153.000 

7.000.000 
700.000 

50.000 

6.595.000 
7.903.000 

ВКУПНО: 14.498.000 

14.498.000 

14.498.000 
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РАЗДЕЛ 41 — ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ — ТЕТОВО 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

374 08 Лични доходи во редовната дејност 1.926.000 
375 08 Материјални расходи во редовната дејност 242.000 
376 08 Лични доходи 112.000 
377 08 Материјални трошоци 800.000 3.080.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 374 до 377): 3.080.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.168.000 
За посебни намени 912.000 

ВКУПНО: 3.080.000 

РАЗДЕЛ 42 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА 
МАКЕДОНИЈА 

03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

378 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 2.160.000 
379 ОЗ Материјални и функционални расходи во редовната 

дејност 1.300.000 
380 ОЗ Лични примања на избраните лица 2.460.000 
381 ОЗ Дотација на Конференцијата за општествена актив-

ност на жените од Македонија 322.000 
382 ОЗ Финансирање на Програмата на општествените орга-т 

низации, друштва, здруженија и сојузи 6.386.000 
383 ОЗ Дотација на весникот „Нова Македонија" 9.645.000 
384 ОЗ Дотација на весникот „Флака е влазнимит" 4.140.000 
385 ОЗ Дотација на весникот „Бирлик" 2.910.000 
386 ОЗ Дотација на весникот „Остен" 1.080.000 
387 ОЗ Дотација на списанието „Просветена жена" 932.000 
388 ОЗ Дотација на Билтенот на општествено-политичките 

организации на СРМ 362.000 
389 ОЗ Дотација на другата издавачка дејност 3.019.000 
390 ОЗ Набавка на опрема 200.000 34.916.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 378 до 390): 34.916.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.460.000 
За посебни намени . 31.456.000 

ВКУПНО: 34.916.000 

РАЗДЕЛ 43 — ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СОЈУЗОТ НА КОМУ-
НИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

391 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 6.226.000 
392 ОЗ Материјални и функционални расходи во редовната 

дејност 2.220.000 
393 ОЗ Лични примања на избраните лица 2.645.000 
394 ОЗ Набавка на опрема 300.000 11.391.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 391 до 394): 11.391.000 

РЕКАПИТУЛ АЦИ ЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 8.446.000 
За посебни намени 2.945.000 

ВКУПНО: 11.391.000 
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1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 44 — СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОВ 
— РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

395 
396 

397 

ОЗ 
оа 

ОЗ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални и функционални расходи во редовната 
дејност 
Лични примања на избраните лица 

725.000 

344.000 
988.000 2.057.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 395 до 397): 2.057.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

1.069.000 
988.000 

ВКУПНО: 2.057.000 

РАЗДЕЛ 45 — СОЈУЗОТ НА РЕЗЕРВНИТЕ И ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 
— РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО" 
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

398 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 263.000 
399 ОЗ Материјални и функционални расходи во редовната 

дејност 283.000 
400 ОЗ Лични примања на избраните лица 297.000 843.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 398 до 400): 843.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 546.000 
За посебни намени 297.000 

РАЗДЕЛ 46 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА НА МАКЕДО-
НИЈА 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО" 
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВКУПНО: 843.000 

401 ОЗ Лични примања во редовната дејност 1.000.000 
402 ОЗ Материјални и функционални расходи во редовната 

дејност 770.000 
403 ОЗ Лични примања на избраните лица 887.000 
404 ОЗ Марш „По славните врвици" 100.000 
405 ОЗ Ден на младоста 500.000 
406 ОЗ За марксистичко образование 150.000 
407 ОЗ Дотација на весникот „Млад Борец" 1.609.000 
408 ОЗ Дотација на весникот „Студентски збор" 1.106.000 15.122.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции 401 до 408): 6.122.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.770.000 
За посебни намени 4.352.000 

ВКУПНО: 6.122.000 
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РАЗДЕЛ 47 — МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОШПТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

409 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 
410 ОЗ Материјални расходи во редовната дејност 
411 ОЗ Дотација на списанието „Македонија" 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (позиции 409 до 411): 

603.000 
700.000 

1.040.000 2.343.000 

2.343.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.303.000 
1.040.000 

2.343.000 

РАЗДЕЛ 48 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА И КОТИЗАЦИЈА 

12 — ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

412 12—1 Придонес за намирување на потребите на федера-
цијата 1.486.200.000 

413 12—1 Обврска по користен заем од федерацијата 35.865.000 1.522.065.000 

14 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

14—1 Општи дополнителни средства 
414 14—1 Берово 6.176.000 
415 14—1 Битола 21.077.000 
416 14—1 Македонски Брод 7.924.000 
417 14—1 Валандово 2.296.000 
418 14—1 Виница 5.706.000 
419 14—1 Гевгелија 6.988.000 
420 14—1 Гостивар 24.017.000 
421 14—1 Дебар 7.295.000 
422 14—1 Делчево 7.760.000 
423 14—1 Демир Хисар 7.069.000 
424 14—1 Кавадарци 7.614.000 
425 14—1 Кичево 12.838.000 
426 14—1 Кочани 9.577.000 
427 14—1 Кратово 7.044.000 
428 14—1 Крива Паланка 9.986.000 
429 14—1 Крушево 5.017.000 
430 14—1 Куманово 29.164.000 
431 14—1 Неготино 5.399.000 
432 14—1 Охрид 13.044.000 
433 14—1 Прилеп 20.885.000 
434 14—1 Пробиштип 3.606.000 
435 14—1 Радовиш 8.101.000 
436 14—1 Ресен 6.415.000 
437 14—1 Свети Николе 7.445.000 
438 14—1 Скопје 83.942.000 
439 14—1 Струга 16.001.000 
440 14—1 Струмица 14.144.000 
441 14—1 Тетово 40.430.000 
442 14—1 Титов Велес 13.674.000 
443 14—1 Штип 7.781.000 

14—2 Наменски дополнителни средства 
444 14—2 Берово 2.393.000 
445 14—2 Битола 8.263.000 
446 14—2 Македонски Брод 837.500 
447 14—2 Валандово 1.171.000 
448 14—2 Виница 1.094.000 
449 14—2 Гевгелија 5.855.000 
450 14—2 Гостивар 4.968.000 
451 14—2 Дебар 1.750.600 
452 14—2 Делчево 2.574.000 
453 14—2 Демир Хисар 1.158.000 
454 14—2 Кавадарци 2.664.000 
455 14—2 Кичево 3.024.800 
456 14—2 Кочани 2.780.000 
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457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 

474 

475 

476 

477 

14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 
14—2 

14—2 

14—2 

14—2 

14—2 

Кратово 
Крива Паланка 

Крушево 
Куманово 
Неготино 
Охрид 
Прилеп 
Пробиштип 
Радовиш 
Ресен 
Свети Николе 
Скопје 
Струга 
Струмица 
Тетово 
Титов Велес 
Штип 

Дополнителни средства на Општата заедница на обра-
зованието 
Дополнителни средства на Републичката самоуправна 
интересна заедница на културата 
Дополнителни средства на Републичката самоуправна 
интересна заедница на социјалната заштита 
Дополнителни средства на Републичката самоуправна 
интересна заедница на физичката култура 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиција 412 до 477): 

1.704.500 
2.703.000 
1.029.800 
6.015.300 
1.750.600 
4.646.000 
5.470.000 
1.029.800 
1.750.000 
2.445.500 
1.737.700 

41.567.000 
3.925.700 
4.805.000 
4.478.800 
5.624.600 
3.783.800 

2.212.043.000 

РЕКАПИТУ ЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 49 — РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБР-
ЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

478 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
479 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
480 01—2 Лични примања на именуваните лица 

2.212.043.000 

2.212.043.000 

301.000 
74.000 

140.000 

133.000.000 

107.765.000 

21.089.000 

9.193.000 

516.000 138.563.000 

515.000 

481 

482 

483 
484 

04—1 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

За набавка на опрема 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции 478 до 481): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 50 — НЕРАСПОРЕДЕНИ СРЕДСТВА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

01—2 Средства за поставување на нови работници во ре-
публичките органи 

01—2 За студии на републичките органи 
01—2 Средства за финансирање на сојузни организации и 

сојузи 

75.000 

375.000 
215.000 

590.000 

2.000.000 
2.000.000 

1.000.000 

75.000 

590.000 

5.000.000 
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485 
486 

488 

17—1 
17—1 

487 17—2 

18—5 

17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

Тековна буџетска резерва 
Средства за формирање на нови органи во Репуб-
ликата 
Обврски од поранешни години 

18 — КРЕДИТИ ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 
За отплата на ануитети по користени кредити 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции 482 до 488): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

489 

РАЗДЕЛ 51 — ПОСЕБНА СМЕТКА ЗА НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
04—1 За изградба и опремување на објекти што се од општ 

интерес на Републиката 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 (позиција 489) 

6.000.000 

4.000.000 
2.028.195 

4.583.000 

22.011.195 

22.011.195 

156.845.000 

12.428.195 

4.583.000 

22.011.195 

156.845.000 

156.845.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

156.845.000 

156.845.000 

РАЗДЕЛ 52 — РЕЗЕРВЕН ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА 

18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 
490 18—4 Издвојување во Резервниот фонд на СР Македонија 8.739.805 8.739.805 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 (позиција 490): 8.739.805 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност — 
За посебни намени 8.739.805 

ВКУПНО: 8.739.805 

Ш. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Со одобрувањето на Завршната сметка на Ре-

публичкиот буџет за 1975 година не престанува 
дисциплинската, материјалната и кривичната од-
говорност на наредбодавачот и сметкополагачот за 

незаконското користење и располагање со сред-
ствата одобрени со Републичкиот буџет за 1975 го-
дина. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1975 година. 

П Р Е Г Л Е Д 
на приходите што ги остваруваат републичките органи од вршењето 
на технички, сметководствени, административни и слични услуги на 
други органи и организации 

Реден о "Р т* а тг Износ во 
број О Р Г А Н динари 

1. Републичка геодетска управа 1.100.000 
2. Републички хидрометеоролошки завод 900.000 
3. Републички завод за статистика 250.000 
4. Републички завод за техничка соработка 250.000 

ВКУПНО: 2.500.000 
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563. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА Б Е З -
БЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Се прогласува Законот за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 26 декември 1974 го-
дина. 

Број 03—3196 
26 декември 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 

НА ПАТИШТАТА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Мерките за безбедност и другите мерки во врс-

ка со безбедноста и унапредувањето на сообраќа-
јот на патиштата се спроведуваат според одредбите 
на Законот за основите на безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата, одредбите на овој закон и про-
писите донесени врз основа на нив. 

Член 2 
Општините и Републиката и нивните органи, 

организациите на здружениот труд и другите ор-
ганизации, а посебно училиштата, организациите на 
Авто-мото сојузот и на Сојузот на здруженијата 
на возачите и организациите за техничко образова-
ние, како и граѓаните должни се да преземаат мер-
ки во рамките на својот делокруг заради создава-
ње на поволни услови за побезбеден сообраќај на 
патиштата, спроведување сообраќајно образование 
и стекнување на сообраќајна култура на учесници-
те во сообраќајот. 

Во основните и средните училишта се органи-
зира настава од областа на сообраќајното воспиту-
вање и образование и се развиваат наставни и вон-
наставни училишни активности. 

Предучилишните установи организираат соод-
ветно сообраќајно воспитување и образование на 
децата. 

Член 3 
Органите за внатрешни работи вршат надзор 

над спроведувањето на прописите и над презема-
њето на мерки кои се однесуваат на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата. 

Во вршењето на работите од претходниот 
став органите за внатрешни работи ја следат со-
стојбата на безбедноста на сообраќајот на пати-
штата; го обезбедуваат извршувањето на пропи-
сите за безбедност на сообраќајот со вршење на 
непосредна контрола и регулирање на сообраќа-
јот на патиштата и со вршење на контрола над: 
возачите и возилата, уредувањето и техничкото 
регулирање на сообраќајот и сообраќајните те-
кови, обележувањето на патиштата со пропиша-
ните сообраќајни знаци, состојбата на патиштата 
и работата на авто-школите и организациите што 
вршат технички преглед на моторните и прик-

лучните возила, како и на тракторите и прик-
лучните возила што ги влечат тие трактори. 

Органите за внатрешни работи учествуваат 
во работата на сообраќајното воспитување и об-
разование на учесниците во сообраќајот, а осо-
бено: 

— во развивањето на сообраќајно-воспитната 
активност ка ј учесниците во сообраќајот преку 
извршување на редовните задачи; 

— со следењето и анализирањето на незго-
дите, прекршоците и другите појави од влија-
ние врз одвивањето на сообраќајот и безбедноста 
со укажување на актуелните проблеми и пред-
лагање на мерки за нивно решавање; 

— во организирањето и спроведувањето на 
разновидни форми на сообраќајно воспитување 
и образование преку соработка со органи, орга-
низации на здружениот труд и други органи-
зации; 

— со одржувањето на врски со печатот, ра-
диото и телевизијата со цел за давање податоци 
од интерес за јавноста; 

—• со учеството и давањето помош во обез-
бедување на сообраќајно-пропаганден материјал; 
и 

— со повикувањето на лица кои прекршиле 
сообраќајни прописи или го загрозиле сообра-
ќајот заради давање на сообраќајна поука. 

Органите за внатрешни работи ги вршат и 
стручните и управните работи во врска со спро-
ведувањето на возачките испити и испитите за 
возачи-инструктори; издавањето на возачки доз-
воли, потврди за познавање на сообраќајните 
прописи и дозволи за возачи-инструктори; реги-
страцијата на возила на моторен погон и врше-
њето на технички преглед на возила на моторен 
погон, ако со овој закон не е поинаку опреде-
лено. 

Во вршењето на работите од овој член орга-
ните за внатрешни работи, во рамките на својот 
делокруг, преземаат и предлагаат мерки со кои 
се овозможува успешно остварување на правата 
и интересите на работните и другите организа-
ции и на граѓаните во областа на сообраќајот на 
патиштата; соработуваат со стручните организа-
ции во областа на сообраќајот, здруженијата на 
граѓани и другите државни органи и ја прифа-
ќаат нивната иницијатива за решавање на пра-
шањата за безбедност на сообраќајот на пати-
штата. 

Член 4 
Контрола и регулирање на сообраќајот на 

патиштата, како и контрола над возачите и во-
зилата на патиштата вршат припадници на ми-
лицијата. 

Припадниците на милицијата се должни на 
учесниците во сообраќајот да им укажуваат со-
одветна помош. 

Во реоните на воени објекти или објекти на 
територијалната одбрана, на обука и при врше-
ње сообраќај на воени единици или единици на 
територијалната одбрана и нивни возила на па-
тиштата, регулирањето на сообраќајот, по исклу-
чок, можат да го вршат и воени лица и припад-
ници на територијалната одбрана, што ќе ги 
определат воените органи или органите на тери-
торијалната одбрана, во обем и на начин со кој 
им се осигурува безбедноста на другите учесни-
ци во сообраќајот. 

Член 5 
Ограничувањето на сообраќајот за определе-

ни категории на возила во определено време или 
на определен пат, ограничување брзината на дви-
жењето на моторни возила и други забрани, об-
врски и ограничувања можат да се пропишуваат 
ако е тоа можно да им се соопшти на учесни-
ците во сообраќајот со пропишан сообраќаен 
знак, а санкции можат да се изрекуваат ако е 
поставен таков знак. 
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На дел од магистрален или регионален пат, 
кој минува низ населено место, сообраќајот на 
возила може да се забрани само ако постои друг 
соодветен дел на пат на кој може нормално да 
се одвива сообраќајот на тие возила. 

Член 6 
Одделни изрази употребени во овој закон ги 

имаат овие значења: 
1. „земјоделски трактор" е возило на моторен 

погон кое, со оглед на тоа дека е конструирано 
да влече, потиснува, носи или задвижува мен-
ливи земјоделски орудија, првенствено е наме-
нето за вршење на земјоделски работи, како и за 
влечење на приклучно возило за превоз на пред-
мети сврзани со вршењето на тие работи, во кои 
случаи и повремено учествува во сообраќајот на 
јавен пат; 

2. „мотокултиватор" е возило на моторен по-
гон, кое има само една оска и најмногу 16 КС, 
конструирано да влече, потиснува или носи мен-
ливи орудија за разни земјоделски работи од-
носно да служи за погон на такви орудија или 
за влечење на приклучно возило прилагодено за 
мотокултиватор; 

3. „работна машина" е секое возило на мо-
торен погон, освен моторните возила, трактори-
те, мотокултиваторите и велосипедите со мотор, 
кое првенствено е наменето за вршење на опре-
делени работи со сопствени уреди и опрема и 
кое, според конструкционите оски не може да 
развива брзина на движењето поголема од 30 км 
на час-комбајн, валјак, греј дер, финишер, копач 
за ровови и слично. 

Одделни изрази употребени во член 7 од^ За -
конот за основите на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата ги имаат и во овој закон истите 
значења. 

II. СООБРАЌАЈ 

1. Вклучување на возило во сообраќајот 

Член 7 
Возач на автобус и товарно моторно возило 

кога се вклучува во сообраќајот од гаража, двор 
или од друга слична површина, ако видикот му 
е засолнет со друго возило, објект или предмет 
или видливоста му е намалена, должен е на ме-
стото каде што се вклучува да постави лице кое 
ќе овозможи безбедно излегување на возилото 
на пат. 

Возач на велосипед, велосипед со мотор и 
моторцикал без бочна приколка односно возач 
на запрежно возило, кој се вклучува во сообра-
ќајот во случаите и под условите од претходни-
от став, должен е да го турка возилото односно 
да го води впрегнатиот добиток. 

2. Движење на возило на пат 

Член 8 
Возач не смее со движење на возилото на-

назад да влегува во непрегледна раскрсница, да 
преминува патен премин преку железничка пру-
га во ниво, ниту да вози на преслапи, кривини и 
други места каде што е прегледноста недоволна. 

3. Запирање и паркирање 

Член 9 
Заради спречување на возило на моторен по-

гон само да тргне од местото на кое е оставено, 
возачот е должен да ги преземе следните мерки: 

— да ја стави рачката на менувачот во соод-
ветен степен на пренос и, по потреба, да ја при-
тегне паркирната сопирачка; 

— да ги сврти предните тркала кон раб-
ниот камен на тротоарот или коловозот, ако во-
зилото се остава на низбрдица; 

— да ги сврти предните тркала кон среди-
ната на коловозот, ако возилото се остава на 
угорнина; и 

— да стави клинести подлошки под соодвет-
ните тркала на возилото, ако на пат со надол-
жен наклон е оставено возило кое според про-
писите мора да има такви подлошки. 

Член 10 
Заради спречување на неовластено лице да 

стави возило на моторен погон во движење, во-
зачот, кој ќе го напушти возилото на пат така 
што над него не е во состојба да оствари непо-
среден надзор, должен е да ги преземе следните 
мерки: 

—• да ја прекине работата на моторот и да го 
земе со себе клучот за ставање на моторот во 
движење; 

— на возилото, за кое е пропишано да има 
уред за обезбедување на возилото од кражба, да 
го постави овој уред во положба со која се по-
пречува задвижување на возилото; 

— да ги затвори сите прозорци на кабината 
и каросеријата; и 

— да ги заклучи бравите на сите врати од 
возилото и клучевите да ги земе со себе. 

Член 11 
На сообраќајни површини наменети за запи-

рање и паркирање на возила, на кои со ознаки 
на коловозот е определен простор за сместување 
на секое возило, возачот може да го запре од-
носно паркира возилото само во просторот и на 
начинот определен со овие ознаки. 

Член 12 
При запирање или паркирање на возило во-

зачот е должен, меѓу своето возило и возилото 
што е порано запрено или паркирано, да остави 
доволно простор за да може ова возило без по-
големи тешкотии повторно да се вклучи во соо-
браќајот. 

Член 13 
Возач кој нема можност на јавен пат, над-

вор од населби, целото запрено возило да го смес-
ти надвор од коловозот, мора да го смести така 
што тоа со поголемиот дел да биде надвор од 
коловозот, доколку и за тоа има можност. 

Член 14 
Возило, освен велосипед со две тркала, вело-

сипед со мотор со две тркала и мотоцикл со 
две тркала, без бочна приколка, не смее да се 
паркира во двоен ред на коловозот. 

4. Наизменично пропуштање на возило 

* Член 15 
Организација на здружениот труд или друга 

организација, што поради изведување работи на 
пат е присилена да организира наизменично про-
пуштање на возила од спротивните правци по ед-
на сообраќајна лента, го регулира ова пропушта-
ње со поставување на привремени уреди за да-
вање светлосни сообраќајни знаци на крајните 
точки на делот од патот на кој се изведуваат 
работите. Ако делот на патот на кој се изведу-
ваат работите е прегледен на целата своја дол-
жина, а работите траат кратко време, наизменич-
ното пропуштање на возилата можат да го регу-
лираат определени лица со наизменично кревање 
и спуштање на црвено односно зелено знаменце. 

Ако наизменичното пропуштање на возила се 
регулира со помош на знаменца, проод имаат во-
зилата што наидуваат од насоката каде што е 
кренато зеленото знаменце. Возилата што наиду-
ваат од насоката каде што е подигнато црвено 
знаменце ги пропуштаат возилата што имаат 
проод. 
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5. Влечење на возило 

Член 16 
Возило на моторен погон смее да се влече со 

помош на јаже, крута врска — руда и со потпи-
рање или закачување на предниот или задниот 
дел на возилото врз влечното возило. 

Со ј аже не смее да се влече возило на мо-
торен погон на кое се неисправни уредите за уп-
равување или уредите за сопирање, ниту товарно 
моторно возило и автобус. 

Со крута врска — руда не смее да се влече 
возило на моторен погон кое нема исправен уред 
за управување, ниту возило на моторен погон 
потешко од влечното возило, ако му е неисправна 
работната сопирачка. 

Член 17 
Ако возило на моторен погон се влече со ја-

же или крута врска — руда, возачот кој упра-
вува со влеченото возило мора да има возачка 
дозвола односно потврда за управување со тоа 
возило. 

Член 18 
Растојанието меѓу возилата, ако влечењето се 

врши со јаже, мора да изнесува од три до пет 
метри, а ако се врши со крута врска — руда 
може да изнесува и помалку од три метри. 

Член 19 
Натоварено товарно моторно возило смее да 

се влече само до првото погодно место за прето-
вар на товарот, а* по исклучок, и до местото каде 
што може да се отстрани дефектот на возилото. 

Член 20 
Возило на моторен погон, кое на пат влече 

друго неисправно возило на моторен погон, не 
смее да се движи со брзина поголема од 40 км 
на час. 

Возилото што се влече мора да биде така вле-
чено, што да ја следи трагата на возилото што 
го влече. 

Член 21 
Товарните моторни возила и автобусите што 

се регистрирани на територијата на Републиката, 
во сообраќајот на пат мораат да имаат исправна 
крута врска — руда, а другите возила на моторен 
погон, освен возилата со две тркала — исправно 
јаже. 

6. Сообракај на велосипеди, велосипеди со мотор 
и мотоцикли 

Член 22 
Во сообраќајот на пат велосипед и велосипед 

со мотор смее да влече приколка со две тркала, 
прицврстена така што да е обезбедена стабил-
носта на возилото. Таа приколка не смее да биде 
поширока од 80 см, а на задната лева страна мора 
да има катадиоптер, пропишан за приклучно во-
зило. 

Член 23 
На магистрален и регионален пат забрането 

е подготвување на лица за управување со вело-
сипед и велосипед со мотор. 

Член 24 
На велосипедската патека, широка најмалку 

два метра, смеат по неа паралелно еден покрај 
друг да се движат само двајца возачи на вело-
сипед или велосипед со мотор. 

Член 25 
На пат и на велосипедска патека брзината 

на движењето се ограничува на 40 км. на час за 
велосипед и велосипед со мотор. 

Член 26 
Возач на велосипед, велосипед со мотор и 

мотоцикл, за времето додека управува со во-
зилото, не смее да води животно. 

Член 27 
Возач на мотоцикл за време на возење над-

вор од населба мора да носи заштитни очила, 
доколку на заштитниот шлем нема заштитно 
стакло. 

7. Сообракај на запрежни возила 

Член 28 
Возач на запрежно возило се смета дека уп-

равува со впрегнатиот добиток ако уздите ги др-
жи во раце или ако го води впрегнатиот добиток. 

Возач на запрежно возило е должен да го 
води впрегнатиот добиток при преминување на пат 
резервиран за сообраќај на моторни возила и на 
пат преку железничка пруга во ниво, без бра-
ници или полубраници. 

Член 29 
Возач на запрежно возило, кога се движи зад 

друго запрежно возило, должен е да се движи 
зад тоа возило на растојание од најмалку 50 м., 
за да им се овозможи на побрзите возила поси-
гурно престигнување. 

Член 30 
Во сообраќајот на пат во запрежно возило 

можат да бидат впрегнати најмногу две запрети 
една по друга. 

Ако запрежното возило го влечат две запре-
ти, возачот мора да има придружник. 

Член 31 
На запрежно возило во сообраќајот на пат мо-

же да биде прикачено уште едно запрежно во-
зило. 

На магистрален и регионален пат две прика-
чени запрежни возила не можат да бидат вле-
чени од една запрега. 

Во сообраќајот на пат за запрежно возило 
на задната десна страна смее да се врзе само едно 
грло добиток со ј аже или синџир, кои не можат 
да бидат подолги од еден метар. 

Член 32 
Кога запрежно возило се движи по јавен пат 

мора да има исправен уред за сопирање на зад-
ните тркала. 

Член 33 
Возач на запрежно возило не смее во населба 

да ја тера запрегата со кае или галоп. 

Член 34 
На јавен пат не смее да се прикачи запреж-

но возило за трактор. 

8. Движење на добиток 

Член 35 
На магистрален и регионален пат забрането 

е да се тера добиток во стадо или во крдо. 
На магистрален пат поединечен добиток за-

брането е да води лице кое не наполнило 15 го-
дини возраст. 

На регионален и локален пат поединечен до-
биток односно на локален пат и добиток во стадо 
или во крдо забрането е да води односно да тера 
лице кое не наполнило 10 години возраст. 

Член 36 
Добитокот што се тера во стадо или во крдо 

на пат го надгледуваат доволен број на терачи, 
кои се должни да обезбедат добитокот да не пре-
минува на левата страна на коловозот. Терачите 
на добиток се распоредени напред и назад од 
стадото или крдото од левата страна, во правец 
на движењето. 

Член 37 
Се забранува задржување и собирање на до-

биток на јавен пат. 
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Член 38 
Добиток што се движи на јавен пат во пого-

лем број, се води односно се тера во одвоени гру-
пи најмалку на растојание од 50 м., за да им се 
овозможи на возилата побезбедно разминување, 
престигнување и обиколување. 

Член 39 
Преминување со добиток преку јавен пат на 

кој нема изградени или определени премини, се 
врши само на прегледни делови од патот. 

Преминување на добиток во стадо или во крдо 
преку магистрален или регионален пат со совре-
мен коловозен застор го обезбедуваат најмалку 
двајца терани, што се наоѓаат од едната и од 
другата страна на преминот. 

9. Движење на пешаци 

Член 40 
Пред стапувањето на коловоз, заради обико-

лување пречка на тротоар, пешакот е должен 
особено да обрне внимание на оддалеченоста и 
брзината на возилото што му се приближува, за 
да може да оцени дали со стапувањето на коло-
возот не ја загрозува безбедноста на сообраќајот. 

Изведувачот на работите на тротоар е должен, 
да обезбеди сигурно движење на пешаците по ко-
ловозот, доколку пешаците поради тие работи мо-
раат да се движат по коловозот. 

Член 41 
Колона на пешаци која по коловоз се движи 

под раководство на водич (организирана колона), 
не смее да биде толку долга што со својата дол-
жина да го оневозможува нормалното вршење на 
сообраќајот. 

Ако ПО КОЛОВОЗ се движат повеќе организи-
рани колони, растојанието меѓу нив мора да биде 
доволно заради безбедно престигнување на ко-
лоните од возилата. 

Ноќе и во услови на намалена видливост, ка -
ко и во други случаи кога тоа го бара безбедноста 
на сообраќајот, пешаците што се движат по коло-
воз во организирана колона, освен кога се дви-
жат одобрени поворки и воени единици, се долж-
ни да се движат во колона по еден. 

Член 42 
На коловоз на кој се врши сообраќај забра-

нето е играње, лизгање, ски] ање и санкање, каке 
и возење на детски превозни средства — детски 
велосипеди, ролшуи и др. 

Се забранува задржување или играње на тро-
тоар, ако со тоа се попречува движењето на пе-
шаците. 

Член 43 
Лице кое се движи со помош на подвижен 

стол за немоќни лица, што се задвижува со си-
лата на сопствен мотор може, по исклучок, да се 
движи и по тротоар ако брзината на движењето 
не е поголема од брзината на одот на пешакот. 

10. Пробно возење 
Член 44 

За пробно возење при кое, заради испитува-
ње својствата на произведено или преправено во-
зило на моторен погон, мора да се отстапи од 
одделни одредби на прописите за безбедност на 
сообраќајот на патиштата потребно е посебно одо-
брение. 

Во одобрението за пробно возење се наведу-
ваат мерките за безбедност што на свој трошок 
е должен да ги преземе организаторот на проб-
ното возење и се назначуваат лицата кои можат 
да се наоѓаат на возилото за време на пробното 
возење, и се внесуваат основните податоци за во-
зилото со кое се врши пробното возење, името и 
презимето на возачот и бројот на возачката доз-
вола, со назначување на категоријата, дозволата 
за возач на трактор односно потврдата за позна-
вање на сообраќајните прописи, називот на мес-

тото и релацијата каде ќе се врши пробното во-
зење, целта на пробното возење, назначување на 
прописите на сообраќајот од кои во текот на проб-
ното возење ќе се отстапува и времето на изве-
дување на пробното возење. -

Одобрението за пробно возење возачот е дол-
жен да го носи со себе и да го покаже по барање 
на припадник на милицијата. 

Барањето за издавање на одобрение за пробно 
возење ги содржи податоците од став 2 на овој 
член, а ако се испитува моторно или приклучно 
возило, чија вкупна тежина, оскииски притисок 
или димензии ги надминуваат пропишаните гра-
ници, со барањето треба да се приложи и доз-
волата за вонреден превоз. 

Член 45 
Одобрението за пробно возење го издава оп-

штинскиот орган за внатрешни работи, а за проб-
но возење, што се врши на подрачје на две или 
повеќе општини, Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи (Републички секретаријат). 

Ако со пробното возење би можел да се оште-
ти патот или патните објекти, одобрението за 
пробно возење се издава во согласност со орга-
низацијата или органот што се грижи и го одр-
жува патот на кој се врши пробното возење, ос-
вен во случаите кога е издадена дозвола за вон-
реден превоз. 

Ако за обезбедување на пробното возење е 
потребно обезбедување од припадници на мили-
цијата тогаш тоа го врши општинскиот орган за 
внатрешни работи, што ќе го определи Републич-
киот секретаријат кога тој го издава одобрението 
за пробното возење. Трошоците за ова обезбеду-
вање ги сноси организаторот на пробното возење. 

Член 46 
Барањето за издавање на одобрение за проб-

но возење ќе се одбие ако со пробното возење 
би се загрозила безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата. 

Член 47 
Одобрението за пробно возење не го ослобо-

дува возачот или организаторот на пробното во-
зење од одговорност за предизвикана сообраќајна 
незгода во вршење на пробното возење поради 
отстапување од одделни сообраќајни прописи. 

Член 48 
Возило на моторен погон, со кое се врши 

пробно возење, покрај регистарската односно проб-
ната таблица, посебно е обележено со натпис 
„ПРОБНО ВОЗЕЊЕ" на предниот и задниот дел 
од возилото. 

11. Вонреден превоз 

Член 49 
Дозвола за вонреден превоз може да се из-

даде по претходно добиена согласност од општин-
скиот орган за внатрешни работи, а за вонреден 
превоз што се врши на подрачјето на две или 
повеќе општини од Републичкиот секретаријат во 
рок од 48 часа од примањето на барањето за из-
давање на дозвола за вонреден превоз. 

Организација или лице кое врши вонреден 
превоз (превозник) организира придружба на пре-
возот со свои возила и работници, и презема дру-
ги мерки за безбедноста и постапува според ус-
ловите определени во дозволата во врска со пре-
возот. 

Органот за внатрешни работи, кој дава соглас-
ност на дозволата за вонреден превоз, може да 
определи превозот да се врши со придружба на 
припадник на милицијата, како и да го определи 
начинот на вршењето на придружбата. 

Член 50 
Барањето и дозволата за вонреден превоз со-

држи: вид, количество, тежина и димензии на во-
зилото и товарот, патна релација, време на пре-
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возот, мерки на безбедност и други услови во 
врска со превозот. 

Надлежниот орган за внатрешни работи од 
член 49, став 1 на овој закон може да определи 
посебни услови за вонреден превоз. 

Член 51 
Во случаите кога вонредниот превоз се обез-

бедува со припадници на милицијата, обезбедува-
њето го врши општинскиот орган за внатрешни 
работи кој ја издал согласноста. Ако согласноста 
ја издал Републичкиот секретаријат, во неа се оп-
ределува кој орган за внатрешни работи ќе го 
врши обезбедувањето. 

Член 52 
Вонредниот превоз нема да почне односно ќе 

се прекине ако настанат такви околности кои ја 
загрозуваат безбедноста на сообраќајот или кога 
не се исполнети условите наведени во дозволата 
за вонреден превоз. 

Член 53 
Трошоците за обезбедување на вонреден пре-

воз, кога тоа го вршат припадници на милици-
јата, ги поднесува превозникот. 

Член 54 
Одредбите од чл. 49 до 53 на овој закон се 

применуваат за возилата на органите за внатреш-
ни работи, Југословенската народна армија и тери-
торијалната одбрана. 

12. Спортски и други приредби на пат 
Член 55 

За одржување на спортски и други приредби 
на пат потребно е посебно одобрение. 

Одобрението од претходниот став го издава 
надлежниот орган за внатрешни работи од член 
45, став 1 на овој закон, во согласност со орга-
низацијата на здружениот труд или органот што 
се грижи и што го одржува патот. 

Член 56 
Барањето за издавање на одобрение од член 

55 на овој закон се поднесува најдоцна 15 дена 
пред почетокот на приредбата. 

Надлежниот орган за внатрешни работи е дол-
жен решение да донесе најдоцна 8 дена пред 
одржувањето на приредбата. 

Против решението може да се изјави жалба 
во рок од 24 часа од приемот на решението. 

Решение по жалба се донесува најдоцна во 
рок од три дена пред почетокот на приредбата. 

Член 57 
Во барањето за одржување на спортска или 

друга приредба на пат посебно се означуваат мер-
ките што организаторот ги предвидува за обезбе-
дување на гледачите и учесниците на приредбата. 

Со барањето се прилагаат програмата и про-
позициите на приредбата. 

Член 58 
Ако спортската приредба на која се натпре-

варуваат моторни возила во брзина се одржува 
на пат на кој за време на приредбата се исклучу-
ва сообраќајот, со барањето за издавање на одо-
брение за одржување на таквата приредба се при-
лага доказ дека Републичкиот секретаријат за 
сообраќај и врски е согласен да се одржи таа 
приредба. 

Член 59 
Барањето за издавање на одобрение за одр-

жување на спортска или друга приредба на пат 
ќе се одбие, доколку не е благовремено поднесе-
но или ако се утврди дека организаторот не мо-
ж е да обезбеди потребен ред и да спроведе соод-
ветни мерки за обезбедување на гледачите и учес-
ниците на приредбата, и ако со ограничувањето 
или исклучувањето на сообраќајот на пат во по-

голема мерка би се попречил или загрозил сообра-
ќајот на пат поради ^обезбедување на друг пат 
за учесниците во сообраќајот. 

Член 60 
Во одобрението за одржување на спортска или 

друга приредба на пат се наведуваат мерките за 
безбедност што организаторот е должен да ги 
преземе, а особено оние кои се однесуваат на без-
бедноста на гледачите и учесниците. 

Кога сообраќајот на пат се ограничува или 
исклучува поради одржување на приредба, орга-
низаторот е должен за тоа да ја извести јавноста 
преку печатот, радиото или на друг погоден на-
чин, најмалку 48 часа пред почетокот на приред-
бата. 

Член 61 
Натпреварувачите што учествуваат во приред-

бата можат да ги следат само возила посебно обе-
лежани со ознака што ја одредил организаторот. 
Примерок од ознаката му се доставува најдоцна 
три дена пред почетокот на приредбата на орга-
нот што го издал одобрението. Еден примерок од 
оваа ознака организаторот му ја доставува и на 
секој општински орган за внатрешни работи, пре-
ку чие подрачје минува патот на кој се одржува 
приредбата. 

Член 62 
По одржаната приредба веднаш, а најдоцна 

во рок од 24 часа организаторот е должен од па-
тот да ги отстрани знаците на предупредување, 
известување и другите ознаки и уреди што биле 
поставени во врска со одржувањето на приред-
бата. 

Ако организаторот не постапи според одред-
бата од претходниот став, општинскиот орган за 
внатрешни работи ќе нареди отстранувањето да 
се изврши на трошок на организаторот. 

Член 63 
Органот за внатрешни работи што го издал 

одобрението за одржување на приредбата може 
тоа да го повлече и да ја забрани приредбата ако 
утврди дека организаторот не ги презел мерките 
за безбедност наведени во одобрението. 

Работникот на органот за внатрешни работи, 
определен да се грижи за безбедноста на сообра-
ќајот на приредбата, може да нареди да се пре-
кине приредбата што е во тек ако организаторот 
не ги преземе мерките за безбедност утврдени во 
одобрението или ако тоа го бараат други причини 
на безбедноста. 

Член 64 
Ако заради обезбедување на приредбата и соо-

браќајот организаторот побара или надлежниот 
орган за внатрешни работи определи присуство 
односно придружба од припадници на милицијата, 
трошоците за тоа обезбедување ги поднесува ор-
ганизаторот. 

Присуство односно придружба од припадници 
на милицијата обезбедува општинскиот орган за 
внатрешни работи ако приредбата се одржува са-
мо на територијата на општината. Ако приред-
бата се одржува на територија на две или пове-
ќе општини присуство на припадници на милици-
јата обезбедува секој општински орган за внат-
решни работи за својата територија, а придруж-
бата ја определува Републичкиот секретаријат од 
припадници на милицијата на оние општински ор-
гани за внатрешни работи на чија територија се 
одржува приредбата. 

13. Превоз на лица со возила 
а) Општи одредби 

Член 65 
Со возило на моторен погон можат во сообра-

ќа ј на пат да се превезуваат лица во оној број 
кој е означен во сообраќајната дозвола односно 
во потврдата за регистрација, доколку со овој 
закон не е поинаку определено. 

Во моторно возило две деца од 7 до 10 го-
дишна возраст се сметаат како едно лице. 
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Член бб 
Лице што се превезува не смее да ускокнува, 

искокнува или да ја отвора вратата или да се 
наведува надвор од моторното возило што е во 
движење. 

Член 67 
Во затворениот простор на моторно или при-

клучно возило, кој не може да се отвори одвнатре, 
возачот не смее да превезува лица, освен во во-
зилата на органите за внатрешни работи, право-
судните органи, Југословенската народна армија и 
територијалната одбрана. 

Член 68 
Забранет е превоз на лица на надворешните 

делови на моторно и приклучно возило, освен на 
лицата кои работите на своето работно место ги 
вршат во врска со тоа возило-противпожарно во-
зило, возило на градска чистота, возило на елек-
тродистрибуција и слично. 

Член 69 
Ако во просторот определен за сместување на 

товар на товарно моторно возило и трактор се 
превезуваат работници потребни за товарење или 
истовар на товарот во патниот налог, кој возачот 
е должен да го носи со себе и да го покаже по ба-
рање од овластено лице, се внесуваат податоци 
за бројот и името и презимето на овие работници. 

Член 70 
Со возило на моторен погон, кое поради не-

исправност се влече на пат, забрането е да се 
превезуваат лица. 

б) Превоз на лица со автобуси 

Член 71 
Во автобус и негова приколка, со кои се врши 

јавен превоз во меѓуградски сообраќај, можат да 
се превезуваат онолку патници колку што има 
вградени седишта. 

Во автобус без приколка, со кој се врши ја-
вен превоз во меѓуградски сообраќај на релација 
долга до 40 км. можат да се превезуваат патници 
и стоејќи, колку што има места за стоење, до-
колку состојбата и елементите на патот дозволу-
ваат сигурен сообраќај и ако таков превоз биде 
одобрен од Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи, во согласност со Републичкиот секре-
таријат за сообраќај и врски. 

Во автобус и негова приколка, со кои се врши 
јавен превоз или превоз за сопствени потреби во 
градски и приградски сообраќај, можат да се пре-
везуваат онолку патници односно лица колку што 
има вградени седишта и места за стоење. 

Во возилата од претходниот став мора да би-
дат вградени држачи за патниците односно за 
лицата што се превезуваат стоејќи. 

Бројот на местата за стоење се утврдува врз 
основа на фабричката документација за дозво-
леното оптоварување на возилото и се впишува 
во сообраќајната дозвола. 

Член 72 
Автобус, со кој се превезуваат деца, за време 

на превозот се обележува со посебен знак. 
Обликот, содржината и начинот на поставу-

вање на знаци на автобуси со кои се превозуваат 
деца ги пропишува републичкиот секретар за вна-
трешни работи. 

Член 73 
Вкупниот број на вградените седишта и мес-

тата за стоење во автобус и негова приколка што 
се впишани во сообраќајната дозвола, видно се 
истакнуваат во автобусот и приколката. 

Член 74 
Автобусот од член 71 ст. 2 и 3 на овој закон, 

не смее да се движи на пат со брзина поголема 
од 50 км. на час. 

Возилото од претходниот став на левата по-
ловина од својата задна страна мора на видно 
место да носи ознака во форма на круг во жолта 
боја, отпечатен со црвен раб, во кој со црвена бо-
ја е испишан бројот кој ја означува најголемата 
дозволена брзина со која смее да се движи тоа 
возило. 

Член 75 
Во случај на евакуација, елементарна непо-

года, епидемија и пожар од поголем обем во авто-
бус и негова приколка можат да се превезуваат 
лица и стоејќи. 

в) Превоз на лица со товарни моторни возила 

Член 76 
На товарни моторни возила, во просторот опре-

делен за сместување на товар, можат да се пре-
везуваат најмногу пет лица кои работат на това-
рање или истовар на товарот. 

Лицата од претходниот став не смеат во вози-
лото да стојат ниту да седат на страниците на ка-
росеријата, на нестабилниот товар или на товарот 
што ја преминува висината на товарниот сандак. 

" На товарно моторно возило кое нема страници 
на каросеријата и на товарно моторно возило со 
автоматски истоварувач, во просторот определен 
за сместување на товар не смеат да се превезуваа! 
лица. 

Член 77 
На товарно моторно возило, во просторот оп-

ределен за сместување на товар можат, врз осно-
ва на посебно одобрение, да се превезуваат ра-
ботници од местото на живеењето до местото на 
работењето и обратно и од едно до друго работно 
место (групен превоз). 

Товарното моторно возило, во чиј простор оп-
ределен за сместување на товар се врши групен 
превоз, има: седишта прицврстени за подот на ка-
росеријата, со ширина од најмалку 45 см. за секое 
лице, страни на каросеријата високи најмалку 120 
см. цврста надворешна потпирка висока најмалку 
120 см. на задните седишта и на седиштата по дол-
жината на работ на каросеријата, ако нејзините 
страни се повисоки од 120 см., носач на церадата 
и цера да со два отвора за вентилација и скали 
за влегување и излегување на лицата. 

Групен превоз може да се врши и на подрач-
јето на две и повеќе општини. 

Одобрение за групен превоз се издава откако 
со технички преглед ќе се утврди дека товарното 
МОТОРНО возило е исправно. 

Одобрението за групен превоз го издава оп-
штинскиот орган за внатрешни работи. Ако пре-
возот се врши на подрачје на две или повеќе оп-
штини, одобрението го издава општинскиот орган 
за внатрешни работи, на чие подрачје е седиш-
тето на организацијата на здружениот труд однос-
но живеалиштето на подносителот на барањето. 

Во случат на евакуација, елементарна непо-
года, епидемија и пожар од поголем обем, со то-
варно моторно возило во просторот определен за 
сместурање на товар групен превоз се врши без 
одобрение. 

Во случаите од претходниот став не може да 
се врши групен превоз на деца кои не наполниле 
14 години старост, ако не е обезбедена придружба 
од полнолетно лице. 

Член 78 
Одобрение за групен превоз може да му се 

издаде на возач кој за последните пет години не 
е осудуван за кривично дело загрозување на јав-
ниот сообраќај. 

Член 79 
Со товарно моторно возило, со кое се врши 

групен превоз, може да управува само возач на 
кого управувањето со моторно возило му е осно-
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вио занимање и има најмалку три години возач-
ка дозвола за управување со онаа категорија на 
возило на која и припаѓа возилото со кое се врши 
превозот, како и ако најмалку три години упра-
вувал со возила од оваа категорија. 

Член 80 
Одобрението за групен превоз содржи: прези-

ме и име на возачот; број на возачката дозвола 
со означување на категоријата; марка на возило-
то; број на регистарската таблица и сообраќајната 
дозвола; време за кое е издадено одобрението; 
релација на која возилото сообраќа и број на ли-
цата што можат да се превезуваат. 

Одобрението се издава со рок на важење до 
три месеци. 

Возачот е должен за време на вршењето на 
превозот со себе да го носи одобрението и да го 
покаже по барање од припадник на милицијата. 

Член 81 
Товарно моторно возило, со кое се врши гру-

пен превоз, не смее да се движи со брзина пого-
лема од 50 км. на час. 

Возилото од претходниот став мора да ја има 
ознаката предвидена во член 76, став 2 на овој 
закон, освен возилото од член 77, став 6 на овој 
закон. 

Член 82 
Вкупната тежина на лицата што групно се 

превезуваат со товарно моторно возило не смее да 
премине 70°/о од носивоста на возилото. 

Член 83 
Ако на товарно моторно возило се превезува 

добиток, во просторот определен за сместување на 
товар не смеат да се превезуваат и лица. 

Член 84 
На приклучно возило што го влече товарно 

моторно возило забранет е превоз на лица. 

г) Превоз на лица во приклучно возило што го 
влече трактор 

Член 85 
Во приклучно возило што го влече трактор 

можат да се превезуваат лица кои работат на то-
варање или истовар на товарот или кои вршат 
земјоделски работи, и тоа: до три лица на при-
клучно возило со дозволена носивост до три тона 
и до пет лица на приклучно возило со дозволена 
носивост над три тони. 

Во приклучно возило со автоматски истовару-
вач можат да се превезуваат лица до бројот опре-
делен во претходниот став, ако е исклучен тој 
уред. 

За време на превозот лицата мораат да седат 
на подот од товарниот сандак или на товарот, ако 
товарот не ја преминува висината на товарниот 
сандак. 

Превоз на лица во приклучно возило може да 
се врши ако тракторот влече едно приклучно во-
зило. 

Член 86 
Тракторот што влече приклучно возило со кое 

се превезуваат лица не смее да се движи со брзи-
на поголема од 30 км. на час. 

Член 87 
Со приклучно возило што го влече тракторот 

можат, врз основа на одобрение, да се превезуваат 
повеќе од три односно пет лица, ако тие вршат 
земјоделски работи, и тоа само од местото на ж и -
веење до местото на работењето и обратно, и од 
едно до друго место на работење. 

Во случај на елементарна непогода, епидемија 
и пожар од поголем обем, превоз на повеќе од три 
односно пет лица со приклучно возило што го 
влече трактор се врши без одобрение. 

Превозот од став 1 на овој член е забранет 
во приклучно возило со автоматски истоварувач 
или со една оска. 

Член 88 
Одобрението од член 87, став 1 на овој закон 

го издава општинскиот орган за внатрешни ра-
боти од член 77, став 5 на овој закон, откако со 
технички преглед ќе се утврди дека се исправни 
тракторот и приклучното возило. 

Возачот е должен, за време на вршењето на 
превозот, со себе да го носи одобрението и да го 
покаже по барање од припадник на милицијата. 

Член 89 
Со трактор што влече приклучно возило во 

кое се врши превоз на лица од член 87 на овој 
закон, може да управува само возач на кого уп-
равувањето му е основно занимање и има најмал-
ку три години дозвола за возач на трактор или 
возачка дозвола која дава право за управување 
со трактор, како и ако најмалку три години упра-
вувал со такви возила. Кога таков превоз се врши 
во приклучно возило што го влече земјоделски 
трактор може да управува и возач кој имал нај -
малку три години дозвола за возач на трактор. 

Член 90 
Лице што се превезува не смее да стои во 

приклучното возило што го влече тракторот, да 
седи на страниците на товарниот сандак, да у с у -
кува и искокнува додека е возилото во движење, 
како и да се вози на надворешните делови или 
приклучните орудија што ги влече трактор. 

Член 91 
Одредбите од чл. 65 до 90 на овој закон не се 

применуваат на возилата на органите за внатреш-
ни работи, Југословенската народна армија и те-
риторијалната одбрана. 

д) Превоз на лица со други возила 

Член 92 
Возач на велосипед или на велосипед со мо-

тор кој наполнил 18 години старост смее да пре-
везува само дете кое не наполнило 7 години ста-
рост ако посебното седиште е пред возачот. 

Возач на велосипед со мотор или на мото-
цикл смее да превезува само лице кое напол-
нило 7 години старост ако лицето го опчекорило 
посебното седиште. 

Возачот на возило од ст. 1 и 2 на овој член 
не смее да превезува лице кое е под влијание на 
алкохол. 

Член 93 
На приколка од член 22 на овој закон, како 

и во товарен сандак на велосипед, велосипед со 
мотор или на мотоцикл забрането е да се пре-
везува лице. 

Член 94 
На запрежно возило смеат да се превезуваат 

толку лица колку што дозволува просторот лица-
та да се сместат седечки. 

Возачот и лицата што се превезуваат на за-
прежно возило не смеат да стојат во возилото, да 
седат со спуштени нозе или да седат на страни-
ците на возилото или на нестабилниот товар, ни-
ту да се наоѓаат на рудата за време на движење-
то на возилото. 

14. Сообраќај на работни машини и 
мотокултиватори 

Член 95 
Работна машина што се движи со силата на 

сопствен мотор и мотокултиватор можат во сооб-
раќајот на пат да ги имаат само оние приклучо-
ци што се произведени за таа цел. 
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Работна машина и мотокултиватор во сообра-
ќајот на пат мораат да имаат исправни уреди за 
управување и сопирање. 

Член 96 
На работната машина или на приклучокот за 

време на возење може да се наоѓаат само возачот 
и придружувачот, а на мотокултиваторот само во-
зачот. 

III. В О З А Ч И 

1. Услови за управување со возила 

Член 97 
Со трактор во сообраќајот на пат може да 

управува само лице кое има важечка дозвола за 
возач на трактор или важечка дозвола што дава 
право на управување со моторни возила од ка-
тегориите: В, Ц или Д. 

Член 98 
Дозвола за возач на трактор ќе му се издаде 

на лице кое ги исполнува овие услови: 
1. да е душевно и телесно способно за упра-

вување со трактор, 
2. да има наполнети 16 години старост, 
3. да има положен испит за управување со 

трактор, 
4. со одлука на надлежниот орган да не му е 

забрането издавање на возачка дозвола односно 
дозвола за возач на трактор. 

Член 99 
Со работна машина, мотокултиватор и вело-

сипед со мотор во сообраќајот на пат може само-
стојно да управува само лице кое има потврда за 
познавање на сообраќајните знаци и основните 
правила на сообраќајот на патиштата (возачка 
потврда) односно лице кое има важечка возачка 
дозвола или важечка дозвола за возач на трак-
тор. 

Член 100 
Дозвола за возач на трактор се издава со огра- . 

ничен рок на важење од пет години. 
На лице за кое при здравствениот преглед е 

утврдено и во здравственото уверение е констати-
рано дека има душевни или телесни недостатоци 
кои уште не претставуваат пречка за издавање 
на дозволата од претходниот став, но постојат из-
гледи дека ќе се влоши неговата здравствена сос-
тојба, ќе му се издаде дозвола со рок на важење 
предложен во здравственото уверение, а кој не 
може да биде пократок од две години. 

Возачката потврда се издава со неограничен 
рок на важење. 

Член 101 
Дозволата за возач на трактор односно возач-

ката потврда може да биде одземена под услови-
те и на начин пропишан за одземање на возачки 
дозволи. 

Решение за одземање на возачка дозвола, доз-
вола за возач на трактор односно возачка потвр-
да донесува општинскиот орган за внатрешни ра-
боти кој возачот го води во евиденција. 

Член 102 
Со велосипед на пат може да управува само 

лице кое наполнило 10 години старост, а со велот 
сипед со мотор лице кое наполнило 14 години 
старост. 

Член 103 
Со запрежно возило на пат може да управува 

само лице кое наполнило 15 години старост. 

2. Подготвување на кандидати за возачи 

Член 104 
Подготвување на кандидат за возач на мотор-

но возило и возач на трактор (кандидат за возач) 
врши авто-школа, доколку со овој закон не е по-
инаку определено. 

Авто-школа од претходниот став може да ос-
нове Републиката, општина, организација на здру-
жен труд и друга организација. 

Член 105 
Кандидатот за возач не е должен во авто-шко-

ла да се подготвува по прописите за безбедност 
на сообраќајот на патиштата и организација на 
Црвениот крст на Македонија по основите за ука-
жувањето на прва помош на лица повредени во 
сообраќајна незгода. 

Член 106 
Авто-школата мора да биде опремена така што 

да може успешно да подготвува кандидати за во-
зачи за полагање на возачки испит. 

Возачот-инструктор во авто-школа мора да ги 
исполнува условите за возач-инструктор пропи-
шани во овој закон. 

По исклучок, како инструктор за прописите 
за безбедност на сообраќајот на патиштата, може 
да биде и лице кое не е возач-инструктор, ако 
има висока или виша стручна подготовка, соодвет-
ни стручни знаења и стаж на возач на моторно 
возило подолг од три години. 

Член 107 
Подготвување на кандидат за возач може да 

врши само лице кое со авто-школата, по правило., 
е во редовен работен однос. 

Член 108 
Авто-школата мора да има: 
— погодна просторија со соодветен мебел, и 
— средства и уреди за изведување на наста-

вата по прописите за безбедност на сообраќајот 
на патиштата. 

Авто-школата, покрај средствата од претход-
ниот став, е должна за подготвување на кандидат 
за возач односно за управување со моторно во-
зило да обезбеди моторно возило од онаа катего-
рија за која се врши подготвувањето. 

Член 109 
Условите од член 109 на овој закон мора да 

ги исполнува и истурено одделение на авто-шко-
лата, која за подготвување на кандидати за во-
зачи го организирала надвор од седиштето на авто-
школата. 

Член НО 
Почетно подготвување на кандидат за возач 

односно управување со моторно возило или трак-
тор може да се врши само на уреден полигон или 
друг простор што за таа цел ќе го одобри над-
лежниот орган на општинското собрание. 

Член 111 
Подготвувањето на кандидат за возач пс ос-

новите за укажување на прва помош на лица 
повредени во сообраќајна незгода го врши орга-
низацијата на Црвениот крст на Македонија. 

Подготвувањето од претходниот став го врши 
лекар, кој не е должен да има дозвола за возач-
инструктор. 

Член 112 
Одобрение за работа на авто-школа односно 

нејзино истурено одделение издава општинскиот 
орган за внатрешни работи. 

Член 113 
Подготвување на кандидат за возач може да 

се врши на возило што е регистрирано во Југо-
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славија и што има двојни команди или вградена 
помошна сопирачка меѓу кандидатот и возачот-
инструктор, а ако е возилото на авто-школата, 
задолжително има двојни команди и две возачки 
огледала од обете надворешни страни на предниот 
дел на возилото. 

За време на подготвувањето во возилото мо-
жат да се наоѓаат само кандидатот за возач и во-
зачот-инструктор, а по потреба и лицето што е 
овластено да врши надзор над подготвувањето на 
кандидатите за возачи. 

Член 114 
Авто-школата мора да се придржува за нас-

тавниот план и програмата и уредно да ги води 
пропишаните евиденции на подготвувањето на 
кандидатите за возачи. 

Член 115 
Авто-школата односно организацијата на Цр-

вениот крст на Македонија, може да отстапува 
од наставниот план и програмата во случаи кога 
кандидатот за возач дополнително се подготвува 
заради совладување на определена материја или 
кога не му е потребно целосно подготвување по 
прописите за безбедност на сообраќајот на патиш-
тата односно по основите за укажување прва по-
мош на лица повредени во сообраќајна незгода. 

Член 116 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи, во согласност со републичкиот сек-
ретар за образование и наука, да донесе поблиски 
прописи за работата на авто-школите, наставниот 
план и програмата, опремата со која школите мо-
раат да располагаат и евиденциите што мораат 
да ги водат. 

Член 117 
Надзор над работата на авто-школата, во поглед 

на исполнување на пропишаните услови за работа 
и начинот на подготвување на кандидатите за во-
зачи, врши општинскиот орган за внатрешни ра-
боти. 

Ако општинскиот орган за внатрешни работи 
во вршењето на надзорот утврди дека авто-шко-
лата не ги исполнува пропишаните услови или 
кандидатите за возачи не ги подготвува според 
пропишаната програма или на пропишан начин, 
или ако поголем број од кандидатите за возачи 
покажуваат слаб успех, може со решение да опре-
дели авто-школата привремено да престане со 
подготвувањето на кандидати за возачи и да пос-
тави рок до кога мора да се исполнат пропишани-
те услови односно да се отстранат утврдените не-
достатоци. 

Жалбата против ова решение не го одлага не-
говото извршување. 

Ако авто-школата во определениот рок не ги 
исполни пропишаните услови односно не ги отст-
рани утврдените недостатоци, ќе се одземе одоб-
рението за нејзиното работење. 

Член 118 
Забраната за работа на авто-школата се одне-

сува на целата територија на Републиката, а заб-
раната на истуреното одделение на авто-школата 
се однесува само на тоа одделение. 

Член 119 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

може да забрани да се врши подготвување на кон-
дидати за возачи односно за управување со мо-
торно возило на определен автопат и пат резер-
виран за сообраќај на моторни возила и во опре-
делено време, ако тоа го бараат причините на без-
бедноста на сообраќајот. 

Член 120 
На пат може да се подготвува за управување 

со моторно возило и лице кое има до една годи-

на помалку од годините на староста пропишани 
за издавање на возачка дозвола за категоријата 
на возила во која спаѓа возилото на кое се врши 
подготвувањето, но возачкиот испит може да го 
полага откако ќе ги наполни годините на староста 
пропишани за издавање на возачка дозвола. 

Член 121 
За време на подготвување на кандидатот за 

возач односно за управување со моторно возило 
или трактор, возачот-инструктор не смее да биде 
под влијание на алкохол или други опивни сред-
ства или толку изморен или болен, или во таква 
психичка состојба, што да не е способен да врши 
сигурен надзор над кандидатот што го подготвува. 

Возач-инструктор не смее да подготвува кан-
дидат за возач односно за управување со мотор-
но возило или трактор кој е под влијание на ал-
кохол или други опивни средства или е толку из-
морен или болен или е во таква психичка состој-
ба, што не е способен сигурно да управува со во-
зилото по пат. Возач-инструктор не смее да му 
дозволи на кандидатот за возач - да управува со 
моторно возило или трактор на пат и во случај 
ако кандидатот не е во доволна мерка подготвен. 

Член 122 
Возач-инструктор, кога подготвува кандидат за 

возач односно за управување со моторно возило, 
должен е со себе да ја носи возачката дозвола, 
дозволата за возач-инструктор и потврдата од 
авто-школата дека е во редовен работен однос ка-
ко возач-инструктор во таа авто-школа, како и 
доказот дека кандидатот за возач се подготвува 
во таа авто-школа и да ги покаже по барање од 
припадник на милицијата. 

Член 123 
Кандидат за возач на мотоцикл може да се 

подготвува за управување со мотоцикл на пат 
и без надзор на возач-инструктор, ако претходно 
положи испит од прописите за безбедност на 
сообраќајот на патиштата односно ако има возач-
ка дозвола од Б, Ц или Д категорија, дозвола за 
управување со трактор или возачка потврда. 

Кандидатот за време на подготвувањето мора 
ка ј себе да има една од дозволите предвидени во 
претходниот став односно потврда за положениот 
испит од прописите за безбедност на сообраќајот 
на патиштата, што му ја издава надлежниот оп-
штински орган за внатрешни работи. 

На начин предвиден во став 1 на овој член, 
кандидатот може да се подготвува за управување 
со мотоцикл на пат најмногу 30 дена, а ако 
испитот го повторува најмногу 60 дена. 

Кандидат за возач на мотоцикл не смее да 
се подготвува на пат додека не биде во доволна 
мера подготвен за сигурно управување со мото-
цикл. 

Член 124 
Подготвување на кандидат за возач на трактор 

може да организира и земјоделска и друга орга-
низација на здружениот труд што се занимава со 
проблеми на земјоделството. 

Подготвување на кандидат за возач на трак-
тор може да врши и лице кое не ги исполнува 
условите од член 142 на овој закон, ако има на ј -
малку три години возачка дозвола за управување 
со моторни возила од Б, Ц или Д категорија или 
е возач на трактор, кој на практично управување 
со трактор поминал најмалку три години. 

Член 125 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за ди-
мензиите и начинот на поставување на посебните 
таблици за означување на возилото на кое се врши 
подготвување на кандидати за возачи. 
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3. Возачки испит и проверка на знаењата 

Член 126 
Возачкиот испит го спроведува оној општински 

орган за внатрешни работи, во чија општина посто-
јат населени места, кои ги исполнуваат следните 
услови: 

— да имаат развиена улична мрежа во која 
некои од улиците се со современ коловоз, 

— да имаат^ современа сообраќајна сигнализа-
ција — сообраќајни знаци, ознаки на коловоз и 
светлосни сообраќајни знаци, и 

— да имаат уредени раскрсници и патишта со 
развиен сообраќај, 

Се овластува републичкиот секретар за внат-
решни работи да определи во кои населени места, 
кои ги исполнуваат условите од претходниот став, 
ќе се спроведуваат возачките испити и за кои ка -
тегории на моторни возила, како и од кои други 
општински подрачја кандидатите за возачи ќе по-
лагаат возачки испит во тие населени места. 

Член 127 
Спроведувањето на возачкиот испит во општин-

ски орган за внатрешни работи го врши комисија 
за полагање на возачки испит (испитна комисија). 

Две или повеќе општини можат да имаат заед-
ничка испитна комисија. 

Комисијата за возачки испит ја основа старе-
шината на општинскиот орган за внатрешни работи. 

Член 128 
Испитната комисија има претседател и најмал-

ку по еден испитувач за прописите за безбедност 
на сообраќајот на патиштата и за управување со 
моторно возило. 

За претседател и испитувач може да биде одре-
дено лице кое има средна или на неа рамна струч-
на спрема и дозвола за возач — инструктор од онаа 
категорија на моторни возила за која врши испи-
тување. 

Член 129 
Подготвеноста на кандидатот за возач од осно-

вите за укажзгаање на прва помош на лица повреде-
ни во сообраќајна незгода ја утврдува организаци-
јата на Црвениот крст на Македонија, која на кан-
дидатот му издава писмена потврда. 

Член 130 
Кандидатот кој полага испит за управување со 

моторно возило кое спаѓа во А или Е категорија, 
а има возачка дозвола за управување со моторни 
возила од Б, Ц или Д категорија, полага испит само 
за управување со мотоцикл, односно со група на 
возила кои спаѓаат во категоријата Е. 

Кандидатот од претходниот став е должен да 
докаже дека му е утврдена подготвеноста од осно-
вите за укажување на прва помош на лица повре-
дени во сообраќајна незгода ако веќе не полагал та-
ков испит. 

Член 131 
Кандидатот за возач може да се јави на возач-

ки испит ако со пријавата за полагање на возачки-
от испит поднесе: 

— потврда од авто — школата за спроведеното 
подготвување за управување со моторно возило или 
трактор, 

— потврда од училиштето на ученик кој го за-
вршил училиштето во кое подготвувањето за упра-
вување со моторно возило или трактор е предвиде-
но во наставната програма, 

— потврда за утврдената подготвеност од осно-
вите за укажување на прва помош на лица повре-
дени во сообраќајна незгода, освен во случаите од 
член 131, став 2 на овој закон, 

— уверение дека е телесно и душевно способен 
за управување со возила од онаа категорија за ко-
ја го полага возачкиот испит, кое не смее да биде 
постаро од една година, и 

— доказ дека е исполнет условот од член 152, 
став 2 од Законот за основите на безбедноста на 
сообраќајот на патиштата. 

Член 132 
Надлежниот општински орган за внатрешни ра-

боти може да основе Комисија за полагање на во-
зачки испит, во оние училишта и тоа за нивните 
ученици, во кои подготвувањето за управување со 
моторно возило е предвидено во наставната прог-
рама. 

Член 133 
Проверката на познавањето на сообраќајните 

знаци и основните правила на сообраќајот на па-
тиштата (проверка на знаењата) ја врши општин-
скиот орган за внатрешни работи. 

Проверката на знаењата се врши без надомес-
ток на трошоците. 

Член 134 
Кандидатот за возач полага возачки испит пред 

испитна комисија која е месно надлежна според 
член 127, став 2 од ОВОЈ закон за подрачјето на оп-
штината на која кандидатот има живеалиште. 

Кандидатот за возач, кој поради вработување, 
школување, студирање или од други оправдани 
причини престојува во едно место надвор од своето 
живеалиште подолго од шест месеци, може да по-
лага возачки испит и пред испитна комисија која е 
месно надлежна според член 127, став 2 од овој за-
кон за подрачјето на општината на која кандидатот 
престојува. 

Кандидат за возач, кој има живеалиште надвор 
од територијата на Југославија, а престојува во 
Југославија подолго од шест месеци, го полага во-
зачкиот испит пред испитната комисија надлежна 
за подрачјето на општината на која престојува. 

Причините определени во став 2 на овој член 
испитната комисија е должна да ги утврди со пис-
мени докази. Доколку кандидатот не достави такви 
докази, возачкиот испит не може да го полага пред 
испитната комисија надлежна според местото на 
престојувањето. 

Член 135 
Тестовите за полагање на возачки испит и за 

проверката на знаењата, како и листовите со испит-
ните прашања ги подготвува Републичкиот секре-
таријат. 

Тестовите и испитните прашања не смеат да се 
објавуваат ниту да се пуштаат во слободен промет. 

Член 136 
Трошоците сврзани со тестовите, испитните лис-

тови и уверенијата за положениот возачки испит ги 
сноси кандидатот за возач. 

Висината на трошоците од претходниот став ја 
определува Републичкиот секретаријат. 

Член 137 
На испитот за возач на трактор се утврдува да-

ли кандидатот ги познава сообраќајните знаци и 
основните правила за сообраќај на патиштата, како 
и дали ја има потребната вештина за управување со 
трактор. 

Член 138 
Возачкиот испит ќе се поништи и возачката 

дозвола односно дозволата за возач на трактор ке 
се одземе ако при повторувањето на постапката се 
утврди дека полагањето на испитот е одобрено врз 
основа на пријава на живеалиште односно престоју-
валиште, а кандидатот за возач во времето кога му 
е одобрено полагањето на испитот фактички немал 
живеалиште односно престојувалиште на подрачјето 
на надлежниот општински орган за внатрешни ра-
боти. 

Член 139 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за прог-
рамата и начинот на полагање на возачки испит, 
програмата и начинот на проверка на знаењата и 
издавањето на возачка потврда. 
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4. Испит за возач — инструктор 
Член 140 

Испит за возач-инструктор може да полага возач 
кој наполнил 23 години старост и завршил најмалку 
средно образование или на него рамно училиште или 
квалификуван работник, кој има најмалку три годи-
ни возачка дозвола за управување со онаа катего-
рија моторни возила, за која му се издава дозволата 
за возач-инструктор и кој за последните пет годи-
ни не е правосилно осуден за кривично дело загро-
зување безбедноста на сообраќајот, како и дека е 
душевно и телесно способен да управува со моторни 
возила од онаа категорија за која се издава дозво-
лата за возач — инструктор. 

Испитот од претходниот став се полага пред ис-
питната комисија што ја основа Републичкиот сек-
ретаријат. 

На возач кој го положил испитот за возач — 
инструктор Републичкиот секретаријат му издава 
дозвола за возач — инструктор со рок на важење 
од три години. 

Член 141 
Трошоците за полагање на испитот за возач — 

инструктор ги поднесува кандидатот. 
Висината на трошоците за полагање на испи-

тот за возач — инструктор ја определува републич-
киот секретар за внатрешни работи. Како трошоци 
за полагање на испитот за возач — инструктор се 
сметаат трошоците за тестовите, уверенијата за по-
ложен испит за возач — инструктор, надоместокот 
на членовите на испитната комисија и другите тро-
шоци што настануваат со полагањето на испитот. 

Член 142 
Дозволата за возач — инструктор престанува да 

важи по истечувањето на рокот на важењето, како 
и во случаите кога престанува да важи возачката 
дозвола. 

Член 143 
Дозволата за возач — инструктор може да се 

продолжи ако возачот — инструктор поднесе бара-
ње за продолжување во рок од една година по ис-
течувањето на рокот на важењето. 

На возач — инструктор, кој по истекувањето на 
рокот од претходниот став ќе поднесе барање за 
продолжување важењето на дозволата за возач — 
инструктор, Републичкиот секретаријат може да му 
го продолжи важењето на дозволата ако возачот 
— инструктор го положи испитот по прописите за 
безбедност на сообраќајот на патиштата. 

Член 144 
Дозволата за возач — инструктор ќе се одземе 

во случаите во кои се одзема возачка дозвола, во 
случај на правосилна осуда за кривично дело загро-
зување на јавниот сообраќај и кога на возачот — 
инструктор во кривична постапка му е изречена 
мерката на безбедност забрана да се занимава со 
занимањето возач — инструктор, додека трае таа 
мерка. 

Решение за одземање на дозволата за возач — 
инструктор донесува општинскиот орган за внат-
решни работи на чие подрачје возачот — инструк-
тор има живеалиште. 

Член 145 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за прог-
рамата и начинот на полагањето на испитот за во-
зач — инструктор, образецот на дозволата за во-
зач — инструктор и за издавањето, продолжување-
то, заменувањето и одземањето на дозволата, како и 
за евиденциите. 

5. Возачка дозвола и возачка потврда 

Член 146 
Возачка дозвола, дозвола за возач на трактор 

или возачка потврда, издава општинскиот орган за 

внатрешни работи на чие подрачје лицето на кое 
му се издава дозволата има живеалиште односно 
престојувалиште во случаите од член 135, став 2 на 
овој закон. 

Возачката потврда се издава без наплата на 
такса. 

Ако лицето не побара издавање на возачка доз-
вола односно дозвола за возач на трактор во рок од 
две години од денот на положениот испит, возачка-
та дозвола може да се издаде по повторно положе-
ниот испит по прописите за безбедност на сообраќа-
јот на патиштата односно од сообраќајните знаци 
и основните правила за сообраќај на патиштата. 

Член 147 
Возачка дозвола ќе се издаде со рок на важење 

предложен во здравственото уверение, но не за по-
краток рок од две години, на лице за кое при 
здравствениот преглед е утврдено дека има душев-
ни или телесни недостатоци, кои уште не претста-
вуваат пречка за издавање на возачка дозвола, но 
постојат изгледи дека ќе се влоши неговата здрав-
ствена состојба. 

Член 148 
Дозвола за возач на трактор односно возачка 

потврда, се издава на образец чија форма, содр-
жина, боја, вид и квалитет на материјалот се едно-
образни за територијата на Републиката. 

Обрасците на дозволата односно потврдата од 
претходниот став ги пропишува републичкиот сек-
ретар за внатрешни работи. 

Член 149 
Обрасците на возачка дозвола, дозвола за возач 

на трактор и возачка потврда може да ги печати 
организација на здружениот труд што ќе ја овласти 
Републичкиот секретаријат и не смеат да се пуш-
таат во слободна продажба. 

Член 150 
Кога управува со трактор, велосипед со мотор, 

работна машина или мотокултиватор, возачот мора 
ка ј себе да има возачка дозвола односно возачка 
потврда и е должен да ја покаже по барање од 
припадник на милицијата. 

Член 151 
Сопственик на возило на моторен погон, како и 

возач на кого му е доверено возилото на управу-
вање, не смее да дозволи да управува со возилото 
лице кое нема возачка дозвола или дозвола за во-
зач на трактор односно возачка потврда или нема 
возачка дозвола односно возачка потврда за упра-
вување со возило од онаа категорија на која и при-
паѓа возилото. 

Член 152 
Возач на возило на моторен погон кој ќе го 

промени живеалиштето или адресата на станот, дол-
жен е во рок од 15 дена да ја пријави промената на 
општинскиот орган за внатрешни работи на чие 
подрачје има живеалиште заради упис во евиденци-
јата на возачите. 

Член 153 
Важењето на возачката дозвола и дозволата за 

возач на трактор ја продолжува, по барање на во-
зачот, општинскиот орган за внатрешни работи кој 
возачот го води во своја евиденција. 

Ако возачот не побара продолжување на дозво-
лата од претходниот став во рок од една година од 
денот на истекот на нејзиното важење, дозволата 
ке се продолжи ако возачот го положи возачкиот 
испит по прописите за безбедност на сообраќајот на 
патиштата односно по сообраќајните знаци и основ-
ните правила за сообраќајот на патиштата. 

Ако изминат повеќе од пет години од денот на 
истекот на важноста на возачката дозвола или доз-
волата за возач на трактор, нова дозвола може да 
се издаде дури по повторно положен возачки испит. 
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Член 154 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да ја пропише постапката за издава-
ње, заменување, продолжување на важењето и на-
чинот на водење евиденцијата на возачките дозволи 
и дозволата за возач на трактор, како и постапката 
за издавање и начинот на водење на евиденцијата 
на издадените возачки потврди. 

6. Здравствени прегледи на возачи и 
контрола на алкохолизираноста 

Член 155 
Здравствените прегледи и издавањето на здрав-

ствените уверенија за телесна и душевна способ-
ност за управување со моторно возило или трактор 
ги врши онаа здравствена организација на здруже-
ниот труд која ги исполнува пропишаните услови 
во поглед на кадрите и материјалната опрема за 
вршење на овие работи и што ќе ја овласти репуб-
личкиот секретар за здравство и социјална поли-
тика. 

Методологијата на здравствените прегледи, кри-
териумите за оценување на телесната и душевната 
способност за управување со моторно возило или 
трактор, начинот на водење на евиденцијата, меди-
цинската документација и известувањата, постапка-
та за издавање на лекарските уверенија, како и ус-
ловите во поглед на кадрите и материјалната опре-
ма за вршење на здравствените прегледи ги про-
пишува републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика. 

Ако здравствената организација на здружениот 
труд престане да ги исполнува пропишаните усло-
ви во поглед на кадрите и материјалната опрема 
за вршење на здравствените прегледи, и ако не се 
придржува за прописите кои се однесуваат на овие 
прегледи, овластувањето од став 1 на овој член мо-
же да се одземе од органот што го издал. 

Член 156 
Одредбите на член 164, 165, 167 и 168 од Законот 

за основите на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата, како и санкциите пропишани со истиот за-
кон за повреда на овие одредби, соодветно се при-
менуваат и на возачите на трактори. 

Член 157 
Возачот на моторно возило или на трактор на 

контролен здравствен преглед го упатува со реше-
ние општинскиот орган за внатрешни работи кој 
возачот го води во евиденција. 

Контролниот здравствен преглед го врши здрав-
ствената организација на здружениот трзгд од член 
156, став 1 на овој закон, што ќе ја определи оп-
штинскиот орган за внатрешни работи кој возачот 
го упатил на преглед. 

Во вршењето на контролниот здравствен прег-
лед задолжително учествува лекар — специјалист 
за болеста поради која се упатува возачот на ле-
карски преглед. 

Член 158 
Трошоците на контролниот здравствен преглед 

на возач на моторно возило или трактор, вработен 
во својство на таков возач во орган, организација 
на здружениот труд или ка ј поединец, ги подне-
сува органот, организацијата на здружениот труд 
или поединецот ка ј кого е вработен возачот. 

Другите возачи сами ги поднесуваат трошоците 
на контролниот здравствен преглед, доколку при 
прегледот се установи дека не се способни за воза-
чи, а ако при прегледот се установи дека се способ-
ни за возачи трошоците на прегледот ги поднесува 
органот за внатрешни работи кој ги упатил на 
преглед. 

Член 159̂  
Ако постојат два или повеќе лекарски наоди со 

спротивни мислења за здравствената способност на 
кандидатот за возач или возач на моторно возило 

или трактор, ќе се смета дека кандидатот за возач 
односно возачот е неспособен за управување со во-
зило се до конечната одлука на посебна второсте-
пена комисија што ја основа Републичкиот секре-
таријат за здравство и социјална политика. 

Трошоците на комисијата од претходниот став 
се уредуваат согласно со одредбите на член 158 од 
овој закон. 

Се овластува републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика да ја пропише постап-
ката за утврдување на здравствената способност во 
случаите од став 1 на овој член. 

Член 160 
Анализа на крв или анализа на крв и урина 

заради утврдување на алкохолизираноста на воза-
чот и на друг учесник во сообраќајот може да врши 
определена здравствена организација на здружен 
труд, како и органот за внатрешни работи кој рас-
полага со потребната материјална опрема и кадар 
за вршење на такви анализи. 

Се овластува републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика, во согласност со репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи, да ги про-
пише условите во поглед на кадарот и материјал-
ната опрема што мора да ги исполнува здравстве-
ната организација на здружениот труд или органот 
за внатрешни работи за вршење анализи од прет-
ходниот став, ќе ја пропише постапката за земање 
и транспортирање на крвта и урината за анализа и 
ќе утврди која здравствена организација на здру-
жениот труд и орган за внатрешни работи ги испол-
нуваат условите од претходниот став. 

Член 161 
Секоја здравствена организација на здружениот 

труд е должна да земе крв или крв и урина на 
пропишан начин заради анализа и да врши здрав-
ствен преглед заради утврдување влијанието на 
алкохолот врз способноста на возачот за управу-
вање со возилото. 

Член 162 
При прием на лице на преглед и лекување 

здравствената организација на здружениот труд е 
должна да утврди дали лицето е возач на моторно 
возило и тоа да го забележи во неговиот здравствен 
картон. 

Ако при прегледот или лекувањето на возачот 
на моторно возило основано се посомнева или се 
утврди дека тој повеќе не е способен да управува со 
сите или одделни категории на моторни возила, 
здравствената организација на здружениот труд е 
должна за тоа да го извести надлежниот општин-
ски орган за внатрешни работи. 

IV. В О 3 И Л А 

1. Општи одредби 

Член 163 
Испитување на возило на моторен погон и на 

приклучно возило што сериски или поединечно се 
произведува или преправа врши организација на 
здружениот труд или друга организација што ја 
овластува Републичкиот секретаријат за сообраќај 
и врски. 

За испитување на возилото се издава атест. 

Член 164 
Организацијата на здружениот труд и друга ор-

ганизација, како и поединец кој се занимава со 
поправка на возила на моторен погон и приклучни 
возила се должни да водат уредна евиденција за 
сите оштетени возила што ка ј нив се поправени. 
Евиденцијата ги содржи податоците за сопствени-
кот односно носителот на правото на користење 
(имател на возилото) на возилото, за самото возило, 
а посебно за описот на оштетувањата на возилото, 
времето на приемот на возилото на поправка, како 
и други податоци што можат да бидат од значење 
за утврдување на кривична или друга'одговорност. 
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2. Регистрација 

Член 165 
Тракторите и приклучните возила што ги вле-

чат трактори наменети за превоз на предмети, се 
моторни возила и се регистрираат на начин и под 
условите пропишани за регистрација на моторните 
и приклучните возила. 

Член 166 
Земјоделските трактори, работните машини, мо-

токултиватор^^ велосипедите со мотор, запреж-
ните возила, како и приклучните возила што ги 
влечат земјоделски трактори и мотокултиватори што 
учествуваат во сообраќајот на пат се регистрирани. 

За регистрирано возило од претходниот став се 
издава потврда за регистрацијата, а за земјодел-
ски трактор и приклучно возило што го влече зем-
јоделски трактор, сообраќајна дозвола и регистар-
ска таблица. 

Потврдата за регистрација и сообраќајната доз-
вола од став 2 на овој член се издава на образец 
кој е еднообразен за територијата на Републиката. 

Регистарската таблица содржи назив на оп-
штината и регистарски број на возилото. 

Се овластува републичкиот секретар за внат-
решни работи да ја пропише формата, големината и 
начинот на поставување на регистарските таблици 
за возилата од став 1 на овој член, постапката за 
регистрација, образецот на потврдата за регистра-
ција и сообраќајната дозвола, како и водењето на 
евиденција за регистрираните возила. 

Член 167 
Регистрација на моторните и приклучните вози-

ла, како и на земјоделските трактори, работните ма-
шини, мотокултиваторите и велосипедите со мо-
тор како и на приклучните возила што ги влечат 
земјоделски трактори или мотокултиватори врши 
општински орган за внатрешни работи, на чие под-
рачје е живеалиштето односно седиштето на има-
телот на возилото. 

Член 168 
Регистрационите подрачја за моторни и при-

клучни возила се овластува да ги пропише репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи. 

Член 169 
Земјоделски трактор, работна машина, мото-

култиватор, велосипед со мотор и запрежно во-
зило подлежат на повторна регистрација само при 
промена на имателот на возилата или при промена 
на живеалиштето односно седиштето на имателот 
на возилото во друга општина. 

Член 170 
Можат да се регистрираат само оние земјодел-

ски трактори и приклучни возила што ги влечат 
земјоделски трактори кои на задолжителниот тех-
нички преглед се најдени како исправни. 

Член 171 
За возилата од член 167 на овој закон се из-

дава една од следните видови регистарски таблици: 
1) регистарски таблици за земјоделски тракто-

ри; 
2) регистарски таблици за работни машини; 
3) регистарски таблици за мотокултиватори; 
4) регистарски таблици за велосипеди со мотор; 
5) регистарски таблици за запрежни возила; и 
6) регистарски таблици за приклучни возила 

што ги влечат земјоделски трактори или мотокул-
тиватори. 

Регистарските таблици за земјоделски трактори 
и мотокултиватори и нивни приклучни возила се 
во зелена боја, а другите регистарски таблици од 
овој член се во бела боја. 

Член 172 
Земјоделски трактор и работна машина во 

сообраќај на пат имаат по две регистарски таб-
лици, а мотокултиватор, велосипед со мотор, за-

прежно возило и приклучно возило што го влече 
земјоделски трактор или мотокултиватор — по 
една регистарска таблица. 

Регистарските таблици на возилото мораат да 
бидат поставени така што да можат добро да се 
гледаат и да бидат читливи. 

Лесните приколки кои не се регистрираат, а 
влечени се од возила на моторен погон од став 
1 на овој член, на својата задна страна во соо-
браќајот на пат мораат да имат регистарска таб-
лица со повторен регистарски број на влечното 
возило. 

Член 173 
Кога управува со возило од чпен 167 на овој 

Закон, возачот мора да има со себе важечка соо-
браќајна дозвола односно потврда за регистрација 
издадена за тоа возило и е должен да ја покаже 
по барање од овластено лице. 

Член 174 
Регистрирано возило во сообраќајот на пат 

ги носи оние регистарски таблици што за тоа во-
зило се издадени и чиј број е запишан во важеч-
ката сообраќајна дозвола односно потврда за ре-
гистрација. 

Забрането е на нерегистрирано возило да се 
ставаат и во сообраќајот на пат да се користат 
регистарски таблици. 

Член 175 
Регистарските таблици за возила и таблиците 

за означување на возилата на кои се подготву-
ваат возачи ги изработува организација на здру-
жениот труд што ќе ја определи Републичкиот се-
кретаријат. 

Продажната цена на таблиците од претходни-
от став спогодбено ја утврдуваат организацијата 
на здружениот труд и Републичкиот секретаријат. 

3. Технички прегледи 

Член 176 
Заради проверување на т е х н и к а т а исправ-

ност на земјоделските трактори, како и на при-
клучните возила што ги влечат земјоделски трак-
тори, се врши технички преглед на тие возила. 

На техничкиот преглед на возилата од прет-
ходниот став се утврдува дали возилото има про-
пишани уреди и опрема и дали се тие во исправ-
на состојба, како и дали ги исполнуваат и дру-
гите пропишани услови и нормативи за учеству-
вање во сообраќајот. 

Член 177 
Технички преглед на моторни и приклучни 

возила, како и на возила од член 178 на овој 
закон, врши организацијата на здружениот труд 
или друга организација која за тоа ќе добие одо-
брение од Републичкиот секретаријат (овластена 
организација за технички преглед). 

Технички преглед на возила врши и општин-
скиот орган за внатрешни работи, ако во општи-
ната нема овластена организација за технички 
преглед и ако е за тоа опремен на начин пропи-
шан за овластената организација за технички 
преглед. 

Член 178 
Одобрение за вршење на технички преглед 

може да добие само организација на здружен труд 
или друга организација која има стручен кадар, 
пропишани, испитани и исправни уреди и опре-
ма, соодветен објект и простор кој овозможува 
континуиран технички преглед и непречено дви-
жење на возилата. 

Член 179 
Овластената организација за технички прег-

лед е должна да обезбеди техничките прегледи да 
се вршат совесно и на пропишан начин и уредно 
да се водат пропишаните евиденции. 

Републичкиот секретаријат ке го одземе одо-
брението за вршење на технички преглед, ако ут-
врди дека овластената организација за технички 
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преглед престанала да ги исполнува пропишаните 
услови или дека техничкиот преглед не се врши 
совесно и на пропишан начин. 

Член 180 
Технички преглед на возилото од член 178 

на овој закон се врши само при регистрацијата 
односно повторната регистрација. 

Технички преглед на возило на моторен по-
гон и приклучно возило со кое се врши превоз 
на патници или превоз на опасни материи, како 
и на возило на авто-школа на кое се врши под-
готвување на кандидати за возачи се врши еден 
пат на секои шест месеци. 

Член 181 
Трошоците за технички преглед ги поднесува 

имателот на возилото. 

Член 182 
Возило на кое технички преглед е извршен 

во друга република или покраина може да се ре-
гистрира на територијата на Републиката. 

Член 183 
Овластената организација за технички прег-

лед е должна да обработува податоци од пропи-
шаната евиденција за прегледаните возила и по 
барање од органите за внатрешни работи да дава 
за нив податоци. 

Член 184 
Надзор над условите во поглед на техничката 

опрема и кадрите и над начинот на вршење и во-
дење на евиденцијата за извршените технички 
прегледи врши општинскиот орган за внатрешни 
работи, надлежен според седиштето на овласте-
ната организација за технички прегледи или Ре-
публичкиот секретаријат. 

Овластената организација за технички прег-
лед е должна да овозможи вршење на надзор, да 
става на располагање соодветна документација и 
да ги даде потребните податоци и известувања. 

Член 185 
Висината на надоместокот за извршен техни-

чки преглед спогодбено ја утврдуваат овластената 
организација за технички прегледи и Републич-
киот секретаријат. 

Член 186 
Се овластува Републичкиот секретаријат за 

внатрешни работи да донесе поблиски прописи за 
минимумот на условите во поглед на техничката 
опрема и кадрите со кои мора да располага овлас-
тената организација за технички преглед, начи-
нот на вршење на техничкиот преглед и исклу-
чувањето од сообраќајот на неисправно возило од 
стручен работник што врши технички преглед ка -
ко и водењето на евиденција за извршените тех-
нички прегледи. 

V. СООБРАЌАЈНО-ТЕХНИЧКИ МЕРКИ 

Член 187 
Режимот и условите на сообраќајот на ма-

гистралните и регионалните патишта ги утврдува 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, 
со мислење на Републичкиот секретаријат за внат-
решни работи, а на локалните патишта и улиците 
во населените места општинскиот орган на упра-
вата, надлежен за работите на сообраќајот, со 
мислење на општинскиот орган за внатрешни ра-
боти. 

Под режим и услови на сообраќајот се под-
разбира особено: насочување на транзитниот, то-
варниот, велосипедскиот, запрежниот и пешачкиот 
сообраќај, определување на еднонасочените патиш-
та и улици, утврдување на патиштата и улиците 
во кои се забранува сообраќајот или сообраќајот 
на определени видови на возила, ограничување 
брзината на движењето за сите или за одделни 

категории на возила, определување на простории 
за паркирање и запирање на возила и утврдува-
ње најбезбеден начин на регулирање на сообра-
ќајот на одделни раскрсници. 

Член 188 
Урбанистичките планови, како и проектите за 

изградба, реконструкција и инвестиционо одржу-
вање на патиштата во својот состав имаат и 
ревидиран сообраќаен план односно сообраќаен 
проект. 

Сообраќајниот план односно сообраќајниот 
проект содржи: прогноза, режим и структура на 
сообраќајот, пресметка на пропусната моќ на патот 
или дел од патот, ситуационен план и стационар на 
сообраќајните знаци, програми за работа на свет-
лосната сигнализација, план за заштита, опрема 
на патот, план на осветлување, дендролошки план 
и одредби за грапавоста на коловозниот застор 
што треба да биде постигната, како и други пода-
тоци од влијание за безбедноста на сообраќајот. 

Член 189 
Заради преземање на потребните мерки за 

планирање, контрола и регулирање на сообраќа-
јот на патиштата, организацијата на здружениот 
труд или органот што се грижи и ги одржува па-
тиштата, се должни да даваат соодветни податоци 
за патот и сообраќајот на патот што од нив ќе ги 
побара надлежниот орган за внатрешни работи 
според член 189, став 1 од овој закон. 

VI. ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

Член 190 
Брзината на движењето на моторните возила 

на определен пат или дел од патот, како и брзи-
ната на движењето на моторните возила во опре-
делени денови или во определено временско рас-
тојание, може да се ограничи само кога тоа го ба-
раат причините на безбедноста на сообраќајот од-
носно ако основано може да се очекува дека со-
обраќајот ќе биде исклучително силен во време-
то за кое се определува ограничувањето. 

Решение за ограничување на брзината од прет-
ходниот став на магистралните и регионалните 
патишта надвор од населените места донесува ре-
публичкиот секретар, а на другите патишта ста-
решината на општинскиот орган за внатрешни ра-
боти. 

Член 191 
Заради безбедност на сообраќајот и за обез-

бедување на неговото непречено одвивање, како 
и во случаи кога тоа го бараат причините за одр-
жување на јавниот ред и мир, може да се запре 
сообраќајот или да се определи посебно ограни-
чување на сообраќајот на определени патишта или 
на делови од патот за време додека постојат при-
чините поради кои се преземаат тие мерки. 

Решение за запирање или посебно ограничу-
вање на сообраќајот од претходниот став донесува 
надлежниот орган за внатрешни работи од член 
192, став 2 на овој закон. 

Член 192 
Ако организацијата на здружениот труд или 

органот што се грижи и ги одржува патиштата 
не го одржува патот на начин определен со про-
писите за патишта и со тоа ги доведе во не-
посредна опасност учесниците во сообраќајот или 
не ги отстрани техничките недостатоци на опреде-
лени места на патот, што се или можат да бидат 
причини за сообраќајни незгоди, органот за внат-
решни работи од член 189, став 2 на овој закон 
ќе донесе решение со кое ќе нааеди во определен 
рок преземање на мерки потребни за воспоставу-
вање на условите за безбеден сообраќај на патот 
односно за остварување на техничките недостато-
ци на определени места на патот. 
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Ако организацијата на здружениот труд или ор-
ганот што се грижи и ги одржува патиштата не 
постапи според решението од претходниот став, 
органот за внатрешни работи што го донел реше-
нието ќе покрене прекршочна постапка, по исте-
кот на рокот определен во решението. 

Член 193 
Надзорот на сообраќајните значи на патиш-

тата во поглед на безбедноста на сообраќајот го 
врши општинскиот орган за внатрешни работи или 
Републичкиот секретаријат. 

Член 194 
Ако припадник на милиција најде на јавен 

пат возило паркирано на место на кое тоа претс-
тавува непосредна опасност или особена пречка за 
сообраќајот, ќе определи возилото да се отстрани 
од коловозот, а по потреба и да се премести на 
друго место на трошок на имателот на возилото. 

Член 195 
Припадник на милицијата ќе му забрани на 

лице да управува велосипед на јавен пат ако 
е очигледно дека лицето не е подготвено за тоа. 

Член 196 
Припадник на милицијата ќе му нареди на во-

зачот да го прекине натамошното возење односно 
ќе го исклучи од сообракај товарното моторно во-
зило со кое се врши групен превоз или превоз на 
повеќе од пет лица кои работат на товарање или 
истовар на товарот, и тоа: 

— ако возилото нема седишта прицврстени за 
подот на каросеријата и цврста надворешна пот-
пирка на задните седишта и на седиштата долж 
работ на каросеријата — за времето додека овие 
недостатоци не се отстранат или додека лицата 
над пет, што работат на товарење или истовар на 
товарот не излезат од возилото, 

— ако со возилото се превезуваат лица без 
одобрение или повеќе лица отколку што е одоб-
рено за време додека овие лица од возилото не 
излезат односно лицата што го надминуваат бро-
јот во кој според одобрението можат да се пре-
везуваат. 

Припадник на милицијата ќе му нареди на 
возачот да го прекине натамошното возење однос-
но ќе го исклучи од сообраќајот приклучното во-
зило што го влече трактор со кое се врши превоз 
на лица, и тоа: 

— додека лицата над три односно над пет што 
работат на товарење или истовар на товарот или 
што вршат земјоделски работи не излезат од во-
зилото, 

— ако со возилото се превезуваат лица без 
одобрение или повеќе лица отколку што е одобре-
но за време додека овие лица од возилото не из-
лезат, односно лицата што го надминуваат бројот 
во кој според одобрението можат да се превезу-
ваат. 

Трошоците што ќе настанат во врска со пре-
кинот на натамошното возење односно исклучува-
њето на возилото од сообраќај во случаите од овој 
член ги сноси имателот на возилото. 

Член 197 
Припадник на милицијата е должен да го 

исклучи од сообраќајот возачот што ќе го затече 
да управува со возило или да се обидува да уп-
равува со возило ако средствата за утврдување 
на алкохолот, „алкостоп", „алкотест" и други, по-
кажат дека во организмот на возачот има алко-
хол, а на возач на моторно возило од категорија 
Ц и Д или на моторно возило со кое се врши 
јавен превоз и на возачот на моторно возило на 
кого управувањето со моторно возило му е основ-
но занимање може и на самото место привремено 
да му ја одземе возачката дозвола односно дозво-
лата за возач на трактор. 

Член 198 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

ќе донесе поблиски прописи за условите и начи-
нот на проверување познавањето на прописите за 
безбедност на сообраќајот и потребната вештина 
за управување со моторно возило во сообраќајот 
на пат во случаи кога возачот на моторно возило 
во краток временски период ќе направи поголем 
број потешки сообраќајни прекршоци како и во 
случаите од член 154 став 2 на овој закон. 

Член 199 
Одредбите од член 193 до 195 од Законот за 

основите на безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата и член 199 од овој закон соодветно се при-
менуваат и на возачите на трактори, велосипеди 
со мотор, работни машини и мотокултиватори. 

Член 200 
На вонреден технички преглед се упатува трак-

тор и приклучно возило што го влече трактор, ако 
овие возила се исклучени од сообракај поради тех-
ничка неисправност на уредот за управување или 
уредот за сопирање, и ако во сообраќајна незгода 
се толку оштетени, што оправдано може да се за-
клучи дека на нив се оштетени склоповите и уре-
дите што се битни од становиштето на безбедноста 
на сообраќајот. 

Возилото од претходниот став го упатува на 
вонреден технички преглед припадник на мили-
цијата. 

Трошоците за вонредниот технички преглед на 
возилото ги поднесува имателот на возилото. 

Член 201 
Стручен работник кој врши технички преглед, 

ќе исклучи од сообраќај возило ако при прегле-
дот утврди дека уредите за управување или со-
пирање на возилото се неисправни во толкава ме-
ра што возилото не е сигурно за натамошно ко-
ристење во сообраќајот на пат. 

Член 202 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти може да го запре вршењето на сообраќајот 
на определена линија ако установи дека утврде-
ниот возен ред во линискиот сообракај не одгова-
ра на минималното време на возење што на таа 
линија е потребно за безбеден сообраќај со оглед 
на дозволените брзини, на густината на сообра-
ќајот на патот и на состојбата и техничко-сообра-
ќајните карактеристики на патот, како и ако не 
го содржи времето на поаѓањето и доаѓањето од 
автобуските станици и стојалишта и на нивното 
растојание од почетната станица. 

Член 203 
Припадник на милицијата кој поседува во-

зачка дозвола од Б категорија, може, ако за тоа 
е обучен, да управува и со моторни возила од ка-
тегоријата Ц и Д во случаите кога такво возило 
е потребно да се отстрани од патот, да се одведе 
до најблискиот простор за паркирање или до на ј -
блиското место каде што понатаму ке се чува, ако 
неговиот возач од некоја причина — болест, со-
обраќајна незгода, исклучување од сообраќајот и 
слично не може или не смее да управува со него. 

Член 204 
Заради остварување на поповолни услови за 

безбедност на сообраќајот на патиштата Репуб-
ликата, општините, училиштата, организациите на 
здружениот труд, други организации, органи или 
граѓани можат, во соработка со општинските ор-
гани за внатрешни работи, да организираат сообра-
ќа јни патроли на граѓани и училишни сообраќај-
ни патроли. 

Сообраќајните патроли од претходниот став 
можат да вршат регулирање на сообраќајот, по 
правило, во присуство на припадник на милиција-
та. По исклучок, кога училишните сообраќајни 
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патроли обезбедуваат премин на училишни деца 
преку коловоз пред училишни згради, присуството 
на припадник на милицијата не е задолжително. 

Членовите на сообраќајните патроли од став 1 
на овој член посебно се подготвени и за време на 
вршењето на своите задачи на патиштата имаат 
пропишана облека и ознака. 

Учесниците во сообраќајот се должни да пос-
тапуваат по барањата и наредбите на сообраќај-
ните патроли. 

Републичкиот секретар за внатрешни работи, 
во согласност со републичкиот секретар за обра-
зование, наука и култура, ќе ја пропише облеката 
и ознаките на сообраќајните патроли. 

VII. ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА 

Член 205 
Организацијата на здружениот труд и друга 

организација и орган што се должни да органи-
зираат и трајно да вршат контрола над испол-
нувањето на пропишаните услови и други мерки 
од член 5 на Законот за основите на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата ќе ја пропишат со 
општ акт: организацијата, делокругот, овластува-
њата и начинот на вршење на контрола, начинот 
на водење на евиденцијата за вршењето на кон-
тролата, како и одговорноста на работниците што 
ја вршат должноста на внатрешната контрола. 

Како работи од делокруг на внатрешната кон-
трола се сметаат работите кои се однесуваат на 
примена на прописите особено за: 

— здравствените услови што треба да ги ис-
полнуваат возачите, 

— психофизичката состојба на возачите — 
трезвеност, одмореност и други психички и физич-
ки состојби, 

— работно време и одмор на возачите, 
— начинот на определување на посадите на 

возилата од становиште на безбедноста на сообра-
ќајот, 

— стручното оспособување на возачите и по-
времена проверка на знаењата од областа на без-
бедноста на сообраќајот, 

— редовните и вонредните технички прегледи 
на возилата, 

— периодичните и повремените прегледи на 
возилата, 

— дневната контрола на исправноста на во-
зилата, 

— правилното вршење на примопредавањето 
на возилата на кои во текот на денот се врши 
смена на возачите, 

— уредите, опремата, алатите и резервните де-
лови на возилата, исправноста и користењето на 
таксографите и контролата и евиденцијата на так-
сографските карти или плочи, 

— правилното оптоварување на возилата — 
број на патниците, тежината на товарот, обезбе-
дување на патниците и товарот и слично, 

— хигиенско-техничките услови што треба да 
ги исполнуваат возилата, а што влијаат врз без-
бедното управување со возилото, 

— евидентирањето, следењето и анализирање-
то на сообраќа јите незгоди и прекршоци во кои 
учествувале возачи и за преземените соодветни 
мерки во врска со тоа, 

— начинот на организирање и спроведување 
на сообраќа1от--роспитната и пропагандната работа 
за поголема безбедност во рамките на организа-
цијата, 

— возните редови, начинот на наградување на 
возачите и дРVги прашања што можат да влијаат 
врз загрозувањето безбедноста на сообраќајот. 

Член 206 
Олтарот за ВТТДТЛАПТНИ работи В Р Ш И надзор над 

законитоста на п р о т а т а на организации! ата и ор-
ганот од член 207. став 1 на окот закон во еппо-
велчгаан,рто на одредбите на овој закон за внатреш-
на контрола. 

Член 207 
Организацијата и органот во кои се врши над-

зорот од член 208 на овој закон, се должни на 
службеното лице да му овозможат вршење на 
надзор, да му ја стават на располагање соодвет-
ната документација и да му ги дадат потребните 
податоци и известувања. 

Член 208 
З а извршениот преглед и наодите службеното 

лице што врши надзор, ќе состави записник и 
еден примерок ќе и врачи на организацијата или 
органот к а ј кои е извршен преглед. Органот за 
внатрешни работи може да донесе и решение со 
кое организацијата или органот се обврзува да ги 
отстрани недостатоците сврзани со спроведување-
то на одредбите за внатрешна контрола. 

Ако во вршењето на надзорот се утврди дека 
е направен прекршок или кривично дело, надлеж-
ниот орган е должен да поднесе барање за покре-
нување на прекршочна постапка односно да под-
несе кривична пријава. 

Член 209 
Службеното лице што врши надзор е должно 

да ги чува како службена тајна податоците за 
кои разбрало во вршењето на работите на надзо-
рот, а за кои организацијата ги утврдила дека 
претставуваат деловна односно службена тајна. 

Член 210 
Органот за внатрешни работи во вршењето на 

надзор во работите од заеднички интерес сора-
ботува со инспекциските служби и другите орга-
ни и. организации, меѓусебно ги разменуваат по-
датоците и информациите и едни на други си ука-
жуваат помош. 

Член 211 
Органот за внатрешни работи, кога ќе уста-

нови дека постои потреба, ќе ја извести внатреш-
ната контрола за сообраќајната незгода односно 
за прекршокот на сообраќаен пропис што ја пре-
дизвикал односно сторил возач на организацијата 
односно органот. 

Член 212 
Организациите на здружениот труд и други 

организации и органи што се грижат и ги одр-
жуваат патиштата и органите за внатрешни ра-
боти се должни да си даваат едни на други по-
датоци што ги собираат во рамките на својот 
делокруг на работа, ако тие податоци им се потреб-
ни за извршување на работите од својата надлеж-
ност. 

VIII. СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРА-
ЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Член 213 
Заради унапредувањето работата на сообра-

ќајното образование и воспитување на учесници-
те во сообраќајот, заради остварување на сора-
ботка и координација во развивањето на сообра-
ќајно-превентивната работа и самозаштитата во 
областа на безбедноста на сообраќајот меѓу заин-
тересираните републички органи и организации, 
како и заради предлагање на потребните мерки за 
поголема безбедност на сообраќајот на патиштата 
во Републиката се основа Републички совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата (Репуб-
лички совет), како посебно општествено тело. 

Задачи на Републичкиот совет особено се; 
— унапредување на општата безбедност на 

сообраќајот на патиштата, 
— унапредување на сообраќајното воспитување 

и образование на учеснииите во сообраќајот и раз-
вивање на сообраќајно-образовната работа во пре-
дучилишните установи и училишта, 

— остварување на соработка и координација 
на работата на сите органи и организации што 
дејствуваат превентивно во сообраќајот на патиш-
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тата,^ а особено со советите за безбедност на со-
обраќајот на патиштата на општините, 

— учествување во работата на Сојузниот со-
вет за безбедност на сообраќајот на патиштата, 

— организирање на сообраќајно-воспитни ор-
ганизации и манифестации од областа на сообра-
ќајната превентива, 

— издавање и растурање на сообраќајно-вос-
питни публикации, филмови и слично, 

— организирање на научни и стручни собири 
заради согледување и разгледување на определени 
проблеми од безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата, 

— укажување на потребата од донесување на 
прописи кои се однесуваат на безбедноста на со-
обраќајот, разгледување на прописи и други мер-
ки, како и давање на мислење и предлози во 
врска со нив, 

— давање на мислење и предлози за мерките 
за техничко уредување на сообраќајот и подобру-
вање безбедноста на сите учесници во сообраќајот, 

— соработка со организациите што се занима-
ваат со јавно информирање, со цел за навремено, 
потполно и објективно известување на јавноста за 
мерките за унапредување на сообраќајната пре-
вентива, 

— вршење и на други активности во врска со 
унапредувањето и безбедноста на сообраќајот на 
патиштата. 

Член 214 
Претседателот, членовите и секретарот на Ре-

публичкиот совет го именува Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од редовите на претставниците на заинте-
ресираните органи и организации и истакнатите 
стручњаци што се занимаваат со прашањата на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

Член 215 
Републичкиот совет работи на седници, а од-

луките ги донесува со мнозинство на гласови на 
сите свои членови. 

Со работата на Републичкиот совет раководи 
претседателот. 

Стручните работи на Републичкиот совет и 
подготвувањето на материјалите за седниците на 
Републичкиот совет ги врши секретаријатот на 
Републичкиот совет, со кој раководи секретарот. 

Со деловникот, што го донесува Републичкиот 
совет поблиску се определува неговата работа на 
седниците. 

Член 216 
Сметководните и административно-техничките 

работи за Републичкиот совет ги врши Републич-
киот секретаријат. 

Член 217 
Заради обезбедување на соработка на општин-

ските органи на управата, организациите на здру-
жениот труд и другите организации што вршат 
работи од интерес за сообраќајот и заради унапре-
дување на сообраќајната превентива, покренување 
и спроведување на акции и мерки за поголема без-
бедност на патиштата, во општините можат да се 
основаат совети за безбедност на сообраќајот на 
патиштата, како општествени тела. 

IX. ФИНАНСИРАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА 
СООБРАЌАЈОТ 

Член 218 
Општините и Републиката обезбедуваат посто-

јани извори на финансирање за унапредување без-
бедноста на сообраќајот на патиштата. 

Член 219 
Средствата остварени во висина од 50% од 

наплатата на парични казни за прекршоци пред-

видени со прописите за безбедност на сообраќајот 
на патиштата се користат за унапредување без-
бедноста на сообраќајот на патиштата. 

Остварените средства од претходниот став му 
припаѓаат на Републичкиот совет. 

Член 220 
Средствата од член 219 на овој закон се ко-

ристат : 
1. за финансирање активностите на Републич-

киот совет и општинските совети за безбедност на 
сообраќајот на патиштата; 

2. за научно истражувачка работа во областа 
на безбедноста на сообраќајот на патиштата; и 

3. за набавка на техничка опрема и други по-
треби за превентивни цели на единиците на ми-
лицијата што вршат контрола и регулирање на 
сообраќајот на патиштата. 

Средствата за намените од претходниот став 
се користат според програмата што ја донесува 
Републичкиот совет. 

Член 221 
Покрај средствата од член 219 на овој закон, 

Републичкиот совет располага и со средствата: 
1. што се обезбедуваат во буџетот; 
2. што ги даваат општините, организациите на 

здружениот труд и други организации; 
3. што се добиваат од камати на средствата 

вложени ка ј банките; и 
4. што се добиваат од други извори. 

Член 222 
Средствата од член 219 и 221 на овој закон 

се водат на посебна сметка на Републичкиот совет. 

Член 223 
Претсметката на приходите и расходите и за-

вршната сметка на Републичкиот совет ја одобру-
ва Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Наредбодавец за извршување на пресметката 
на приходите и расходите на Републичкиот совет 
е претседателот или членот кого ке го овласти 
претседателот. 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 224 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1. ако при изведувањето на работите на тро-
тоар не обезбеди сигурно движење на пешаците 
по коловозот (член 40, став 2), 

2. ако врши пробно возење без одобрение или 
ако не преземе мерки за безбедност за време на 
пробното возење (член 44, ст. 1 и 2), 

3. ако неовластено печати обрасци на возачка 
дозвола, дозволата за возач на трактор или возач-
ка потврда или ги пушта во слободна продажба 
(член 150), 

4. ако без овластување врши здравствен пре-
глед и издава здравствено уверение за телесна и 
душевна способност за управување со моторно во-
зило или со трактор (член 156, став 1), 

5. ако неовластено врши анализа на крв или 
анализа на крв и урина заради утврдување на 
алкохолизираност на возач или друг учесник во 
сообраќајот (член 161, став 1), 

6. ако неовластено врши испитување на вози-
ло на моторен погон и на приклучно возило што 
се произведува или преправа сериски или поеди-
нечно (член 164. став 1), 

7. ако наведи или дозволи во сообраќајот на 
пат да учествува возило што носи регистаоски 
таблици спротивно на одредбите од член 175 на 
овој закон, 
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8. ако неовластено изработува регистарски таб-
лици или таблици за означување на возилата на 
кои се подготвуваат возачи или продажната цена 
не ја утврди спогодбено (член 177), 

9. ако врши технички преглед на возила без 
одобрение (член 179, став 1), 

10. ако наплатува надоместок за извршен тех-
нички преглед чија висина не е утврдена спогод-
бено (член 187), 

11. ако не постапи по решение на органот за 
внатрешни работи со кое се наредува преземање 
на мерки за воспоставување услови за безбеден 
сообраќај на патот (член 194, став 1), и 

12. ако нареди или дозволи во сообраќај на 
пат да учествува трактор или приклучно возило 
што го влече трактор, кое е упатено на вонреден 
технички преглед, а не е подложно на тој пре-
глед (член 202, став 1). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 200 до 1.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружениот 
труд или во друго правно лице. 

Со парична казна од 200 до 1.000 динари ке 
се казни за прекршок од став 1 на овој член од-
говорното лице во органот на општествено-поли-
тичката заедница или во друг државен орган, како 
и во стручните служби на општествено-политич-
ките организации. 

Член 225 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1. ако не организира наизменично пропушта-
ње во случаите и на начин пропишан во член 15, 
став 1 на овој закон, 

2. ако не преземе мерки за безбедност за вре-
ме на вонредниот превоз (член 49, став 2), 

3. ако почне односно не прекине со вонред-
ниот превоз во околности кои ја загрозуваат без-
бедноста на сообраќајот на пат (член 52), 

4. ако нареди или дозволи во автобус и него-
ва приколка да се превезуваат повеќе патници 
или лица отколку што има вградени седишта од-
носно вградени седишта и места за стоење (член 
71, ст. 1, 2 и 3). 

5. ако дозволи во просторот определен за сме-
стување товар да се врши превоз на работници 
спротивно на одредбите од член 76 на овој закон, 

6. ако во просторот определен за сместување 
на товар врши групен превоз без одобрение или 
врши превоз на деца кои не наполниле 14 години 
старост без придружба од полнолетно лице (член 
77, ст. 1 и 7), 

7. ако нареди или дозволи да се одбива зема-
ње на крв или на крв и урина заради анализа 
или земањето го врши на непропишан начин или 
одбива вршење на здравствен преглед заради ут-
врдување на влијанието на алкохолот (член 162), 

8. ако не ја пропише организацијата и функ-
ционирањето на внатрешната контрола (член 207, 
став I), и 

9. ако во пропишаниот рок не изработи соо-
браќај но-техничка документација за поставување 
на сообраќајни знаци и опрема (член 246 став 1). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 100 до 600 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд 
или во друго правно лице. 

Со парична казна од 100 до 600 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член одго-
ворното лице во органот на општествено-политич-
ката заедница или во друг државен орган, како и 
во стручните служби на општественополитичките 
организации. 

Член 226 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1. ако врши пробно возење со возило на мото-
рен погон кое не е прописно обележано (член 48), 

2. ако одржува спортска или друга приредба 
на пат без одоорение (член 55, став 1), 

3. ако не ги преземе мерките за безбедност на-
ведени во одобрението за одржување на спортска-
та или друга приредба на пат или не ја извести 
навреме јавноста за ограничувањето или исклу-
чувањето на сообраќајот на патот (член 60), 

4. ако нареди или дозволи натпреварувачите 
што учествуваат на спортска или друга приредба 
на пат да ги следат возила кои се обележани со 
посебна ознака или таква ознака навреме не им 
достави на надлежните органи за внатрешни ра-
боти (член 61). 

5. ако по одржаната спортска или друга при-
редба од патот не ги отстрани знаците, ознаките 
и уредите што биле поставени во врска со таа 
приредба (член 62, став 1), 

6. ако нареди или дозволи превоз на лице да 
се врши во затворениот простор на моторно или 
приклучно возило кое не може да се отвори од-
внатре (член 67), 

7. ако нареди или дозволи во патниот налог 
да не се внесат податоци за работниците што се 
превезуваат во просторот определен за сместува-
ње на товар (член 69), 

8. ако во автобус и негова приколка не се 
вградени држачи за патниците односно за лицата 
што се превезуваат стоејќи (член 71, став 4), 

9. ако нареди или дозволи да се превезуваат 
деца со автобус кој не е прописно обележан (член 
72, став 1), 

10. ако во автобус и негова приколка не е 
видно истакнато известување за броЈот на вграде-
ните седишта и местата за стоење (член 73), 

11. ако на возилото нема ознака за најголема-
та дозволена брзина (член 74, став 2 и член 81, 
став 

12. ако нареди или дозволи со товарно мотор-
но возило, со кое се врши групен превоз, да упра-
вува возач кој не ги исполнува условите пропи-
шани во член 79 на ОВОЈ закон. 

13. ако нареди или дозволи во просторот опре-
делен за сместување на товар истовремено со до-
битокот да се превезува и лице (член 83), 

14. ако нареди или дозволи во приклучно во-
зило што го влече товарно моторно возило да се 
врши превоз на лице (член 84), 

15. ако нареди или дозволи во приклучно во-
зило што го влече трактор да се врши превоз на 
лица спротивно на одредбите од член 85 на овој 
закон, 

16. ако во приклучно возило што го влече 
трактор се врши превоз на лица без одобрение 
(член 87, став 1), 

17. ако нареди или дозволи со трактор што 
влече приклучно возило, со кое се врши превоз 
на лица, да управува возач кој не ги исполнува 
условите пропишани во член 89 на овој закон, 

18. ако нареди или дозволи работна машина 
или мотокултиватор во сообраќајот на пат да вле-
че приклучок што не е произведен за таа цел или 
ако нема исправни уреди за управување и сопи-
рање (член 95), 

19. ако нареди или дозволи со трактор однос-
но со работна машина, мотокултиватор или вело-
сипед со мотор во сообраќајот на пат да управува 
лице на кое не му е издадена дозвола за возач на 
трактор односно возачка потврда (чл. 97 и 99), 

20. ако дозволи кандидати за возачи да под-
готвуваат исклучително лица кои со авто-школа-
та не се во редовен работен однос (член 108), 

21. ако почетното подготвување на кандидат 
за возач во управување со моторно возило или 
трактор го врши на места кои не се определени 
за таа цел (член 111), 

22. ако нареди или дозволи подготвување на 
кандидат за возач да се врши на возило кое не 
ги исполнува пропишаните услови во член 114, 
став 1, 



'28 декември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" "Вр. 49 — Стр. 1181 

23. ако при подготвување на кандидат за во-
зач не се придржува за пропишаниот наставен 
план и програма или ако не ги води пропишаните 
евиденции (член 115), 

24. ако нареди или дозволи за управување со 
моторно возило на пат да се подготвува лице кое 
не наполнило определена старост (член 121), 

25. ако нареди или дозволи подготвување на 
кандидат за возач за управување со моторно во-
зило или трактор да врши возач-инструктор кој, 
поради определени околности, не е способен да 
врши сигурен надзор над кандидатот што го под-
готвува (член 122, став 1), 

26. ако нареди или дозволи подготвување на 
кандидат за возач на трактор за управување со 
трактор на пат да врши лице кое не ги исполнува 
пропишаните услови во член 125, став 2, 

27. ако нареди или дозволи подготвување на 
кандидат за возач за управување со моторно во-
зило на пат да врши лице кое нема соодветна ва-
жечка дозвола за возач — инструктор (член 141, 
став 3), 

28. ако при прием на преглед и лекување на 
лице постапи спротивно на одредбите од член 163 
на овој закон, 

29. ако не ја води пропишаната евиденција за 
оштетените возила на кои се вршени поправки 
(член 165), 

30. ако нареди или дозволи во сообоаќајот на 
пат да учествува нерегистриран земјоделски трак-
тор, работна машина, мотокултиватор, велосипед 
со мотор и запрежно возило, како и со приклучно 
возило што го влече земјоделски трактор или мо-
токултиватор (член 167 став 1), 

31. ако не обезбеди техничките прегледи да 
се вршат совесно и на пропишан начин, и уред-
но да се водат пропишаните евиденции (член 181 
став 1), 

32. ако не обезбеди од евиденцијата за тех-
нички прегледаните возила да се обработуваат 
податоци за тие возила или ако обработените по-
датоци не ги доставува по барање на органот за 
внатрешни работи (член 185), 

33. ако по барање на органот за внатрешни 
работи не даде соодветни податоци за патот и за 
сообраќајот на патот (член 191), 

34. ако на службено лице не му овозможи вр-
шење надзор над законитоста на работата во 
спроведувањето на внатрешната контрола (член 
209), и 

35. ако не достави податоци од својот дело-
круг на работа кога се тие потребни за извршу-
вање на работите на соодветна организација или 
орган за внатрешни работи (член 214). 

За прекршок од претходниот став ке се казни 
со парична казна од 50 до ЗОО динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд 
или во друго правно лице. 

Со парична казна од 50 до ЗОО динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член одго-
ворното лице во органот на општествено-политич-
ката заедница или во друг државен ооган, како и 
во стручните служби на општественополитичките 
организации. 

Член 227 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец како превозник 
ако нареди, дозволи или лично управува со вози-
ло со кое е сторен прекршок од чл. 226 до 228 на 
овој закон, како и поединец-сопственик на занает-
чиски дуќан за прекршок од член 228, став 1, точ-
ка 29 на овој закон. 

Член 228 
Со парична казна од 200 до 1.000 динари или 

со казна затвор до два месеци ќе се казни за пре-
кршок: 

1. возач кој управува со возило на моторен 
погон со кое се врши пробно возење без одобре-
ние (член 44 став 1), 

2. возач кој во просторот определен за сме-
стување на товар врши превоз на работници спро-
тивно на одредбите од член 76 на овој закон, 

3. возач кој во просторот определен за сме-
стување на товар врши групен превоз без одобре-
ние или врши превоз на деца кои не наполниле 
14 години старост без придружба на полнолетно 
лице (член 77, ст. 1 и 7), 

4. возач, кој, управувајќи товарно моторно во-
зило со кое се врши групен превоз, ја пречекори 
максималната брзина (член 81 став 1), 

5. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со работна машина или мотокултиватор кој нема 
исправни уреди за управување или за сопирање 
(член 95 став 2), 

6. лице кое во сообраќајот на пат управува 
со трактор, а не му е издадена дозвола за возач 
на трактор или соодветна возачка дозвола (член 
97), 

7. возач — инструктор кој подготвува канди-
дат за возач на возило кој не ги исполнува про-
пишаните услови во член 114, став 1, 

8. возач — инструктор кој, поради определени 
околности, не е способен да врши сигурен надзор 
над кандидатот за возач за времето додека го под-
готвува за управување со моторно возило или 
трактор (член 122, став 1), 

9. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со возило кое носи регистарски таблици спротив-
но на одредбите на член 175 на овој закон, како 
и сопственик на возило кој ќе нареди или ќе доз-
воли такво возило да учествува во сообраќајот 
на пат, и 

10. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со моторно возило односно трактор во времето за 
кое возачката односно дозволата за возач на трак-
тор му е привремено одземена (член 199). 

За прекршок од претходниот став, во случај 
кога сторителот на прекршокот е возач на мотор-
но возило или возач на трактор, а со прекршокот 
е предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или сообраќајна незгода, може 
да се изрече заштитна мерка одземање на возач-
ката дозвола односно дозволата за возач на трак-
тор во траење од два месеца до една година. 

За прекршок од став 1, точка 6 на овој член 
ќе се изрече против лицето заштитна мерка за-
брана на издавање дозвола за возач на трактор 
во траење од два месеца до една година. 

Член 229 

Со парична казна од 100 до 500 динари или 
со казна затвор до 30 дена ќе се казни за пре-
кршок: 

1. возач кој влече неисправно возило на мото-
рен погон спротивно на одредбите од член 16, ст. 
2 и 3 на овој закон, 

2. возач кој управува со неисправно влечено 
возило за кое нема возачка дозвола односно пот-
врда за управување со тоа возило (член 17), 

3. возач кој во сообраќајот на пат управува со 
запрежно возило кое нема исправен уред за со-
пирање на задните тркала (член 32), 

4. терач на добиток ако по магистрален или 
регионален пат тера добиток во стадо или во крдо 
(член 35, став 1), 

5. родител или старател или друго лице кое 
дозволи на соодветен пат да води односно тера 
добиток лице кое не наполнило определена ста-
рост (член 35, ст. 2 и 3), 

6. возач кој управува со возило на моторен 
погон со кое се врши пробно возење кое не е про-
писно обележено (член 48), 

7. возач кој управува со возило на моторен по-
гон, а не ги презел мерките за безбедност за вре-
ме на вонредниот превоз (член 49, став 2), 

8. возач кој почне односно кој не го прекине 
вонредниот превоз во околности кои ја загрозу-
ваат безбедноста на сообраќајот на пат (член 52), 
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9. возач кој превезува лице во затворениот 
простор на моторно или приклучно возило кое не 
може да се отвори одвнатре (член 67), 

10. возач кој на надворешните делови на мо-
торно или приклучно возило превезува лица спро-
тивно на одредбите од член 68 на овој закон, 

11. возач кој превезува работници во просто-
рот определен за сместување на товар за кои во 
патниот налог не се внесени податоци (член 69), 

12. возач кој во автобус и негова приколка 
превезува повеќе патници или лица отколку што 
има вградени седишта односно вградени седишта 
и места за стоење (член 71, ст. 1, 2 и 3), 

13. возач кој управува со автобус и негова 
приколка во кои не се вградени држачи за пат-
ниците односно лицата што се превезуваат стоеј-
ќи (член 71, став 4), 

14. возач кој превезува деца со автобус што 
не е прописно обележен (член 72 став 1), 

15. возач кој управува со автобус и негова 
приколка во кои не е видно истакнато известува-
њето за бројот на вградените седишта и местата 
за стоење (член 73), 

16. возач кој, управувајќи со автобус во кој се 
превезуваат патници односно лица и стоејќи, ја 
пречекори максималната брзина (член 74, став 1), 

,17. возач кој управува со товарно моторно во-
зило со кое се врши групен превоз, а не ги испол-
нува условите пропишани во член 79 на овој за-
кон, 

18. возач кој во просторот определен за сме-
стување товар истовремено со добитокот превезу-
ва и лице (член 83), 

19. возач кој превезува лице во приклучно 
возило што го влече товарно моторно возило (член 
84), 

20. возач кој во приклучно возило што го вле-
че трактор превезува лице спротивно на одредби-
те од член 85 на овој закон, 

21. возач, кој управувајќи со трактор што вле-
че приклучно возило, ја пречекори максималната 
брзина (член 86), 

22. возач кој во приклучно возило што го вле-
че трактор врши превоз на лица без одобрение 
(член 87, став 1), 

23. возач кој управува со трактор што влече 
приклучно возило во кое се врши превоз на ли-
ца, ако не ги исполнува условите пропишани во 
член 89 на овој закон, 

24. возач кој во приклучно возило што го 
влече трактор превезува лице спротивно на одред-
бите од член 90 на овој закон, 

25. возач кој со работна машина или мотокул-
тиватор во сообраќајот на пат влече приклучок 
кој не е произведен за таа цел (член 95, став 1), 

26. лице кое во сообраќајот на пат управува 
со работна машина, мотокултиватор или велоси-
пед со мотор, а не му е издадена возачка потврда 
односно возачка дозвола или дозвола за возач на 
трактор или управува со возило кое не му е озна-
чено во возачката потврда (член 99), 

27. родител или старател кој дозволи на дете 
кое не наполнило 14 години старост да управува 
велосипед со мотор во сообраќајот на пат (член 
102), 

28. родител или старател или друго лице кое 
ќе дозволи со запрежно возило во сообраќајот на 
пат да управува лице кое не наполнило 15 годи-
ни старост (член 103), 

29. возач-инструктор кој почетното подготву-
вање на кандидат за возач за управување со мо-
торно возило или трактор го врши на места кои 
не се определени за таа цел (член 111), 

30. возач — инструктор кој во управување со 
моторно возило на пат подготвува лице кое не 
наполнило определена возраст (член 121), 

31. возач — инструктор кој дозволи на канди-
дат за возач да управува со моторно возило или 
трактор иако, поради определени околности, кан-

дидатот очигледно не е способен да управува со 
возилото (член 122, став 2), 

32. кандидат за возач на мотоцикл кој во 
управувањето со мотоцикл на пат постапи спро-
тивно на одредбите од член 124 на овој закон, 

33. лице кое подготвува кандидат за возач на 
земјоделски трактор за управувањето со земјо-
делски трактор на пат, а не ги исполнува пропи-
шаните услови во член 125, став 2, 

34. лице кое на пат врши подготвување на 
кандидат за возач за управување со моторно во-
зило без соодветна важечка дозвола за возач — 
инструктор (член 141, став 3), 

35. возач кој при управување со трактор, ве-
лосипед со мотор, работна машина или мотокулти-
ватор ка ј себе нема дозвола односно возачка пот-
врда (член 151), 

36. сопственик на возило односно возач на ко-
го му е доверено возилото на управување, ако 
дозволи со возилото да управува лице кое нема 
соодветна возачка дозвола, дозвола за возач на 
трактор или возачка потврда (член 152), 

37. возач на возило на моторен погон кој ќе 
го промени живеалиштето или адресата на станот 
ако таа промена не ја пријави на општинскиот 
орган за внатрешни работи во определен рок за-
ради упис во евиденцијата на возачите (член 153), 

38. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со нерегистиран земјоделски трактор, работна ма-
шина, мотокултиватор, велосипед со мотор и за-
прежно возило, како и со приклучно возило што 
го влече земјоделски трактор или мотокултиватор 
(член 167, став 1), и 

39. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со трактор или приклучно возило што го влече 
трактор што е упатено на вонреден технички пре-
глед, а не е подложено на тој преглед (член 202, 
став 1). 

З а прекршок од претходниот став, во случај 
кога сторителот на прекршокот е возач на мотор-
но возило или е возач на трактор, а со прекршо-
кот е предизвикана непосредна опасност за друг 
учесник во сообраќајот или сообраќајна незгода, 
може да се изрече заштитна мерка одземање на 
возачката дозвола односно дозволата за возач на 
трактор во траење од 30 дена до една година. 

За прекршок од став 1, точка 32 на овој член 
против кандидатот за возач на мотоцикл ќе се 
изрече заштитна мерка забрана на издавање на 
возачка дозвола во траење од 30 дена до една го-
дина. 

Член 230 
Со парична казна од 100 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок: 
1. возач кој со возило се движи наназад 

спротивно на одредбите од член 8 на овој закон, 
2. возач кој влече друго натоварено неиспра-

вно товарно моторно возило спротивно на одред-
бите од член 19 на овој закон, 

3. возач кој, влечејќи друго неисправно во-
зило на моторен погон, ја пречекори максимална-
та брзина (член 20, став 1), 

4. возач на трактор кој на јавен пат прикачи 
запрежно возило за трактор (член 34), 

5. терач на добиток на кој стадото или крдо-
то му преминува на левата страна на коловозот 
или кој не е распореден на начин пропишан во 
одредбите од член 36 на овој закон, 

6. терач на добиток или лице што води до-
биток, кои кога преминуваат со добитокот преку 
определен јавен пат, постапат спротивно на одред-
бите од член 39 на овој закон, 

7. лице кое се игра, лизга, скија или санка 
на коловоз на кој се врши сообраќај или кое со 
задржување или играње на тротоар го попречува 
движењето на пешаците (член 42), 

8. возач кој управува со возило на моторен 
погон со кое се врши пробно возење ако нема ка ј 
себе одобрение за пробно возење (член 44 став 3), 
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9. возач кој превезува лице со возило на мо-
торен погон кое поради неисправност се влече на 
пат (член 70), 

10. возач кој нема ка ј себе одобрение за гру-
пен превоз на товарно моторно возило (член 80 
став 3), 

11. возач кој нема ка ј себе одобрение за пре-
воз на лица во приклучно возило што го влече 
трактор (член 88, став 2), 

12. возач кој во приколката на велосипед или 
велосипед со мотор или во товарниот сандак на 
велосипед, велосипед со мотор или моторцикал 
превезува лице (член 93), 

13. возач-инструктор кој за време на подгот-
вувањето на кандидат за возач за управување со 
моторно возило бесправно превезува друго лице 
(член 114, став 2), и 

14. возач-инструктор кој за време на подгот-
вувањето на кандидат за возач во управување со 
моторно возило нема ка ј себе пропишани исправи 
(член 123), 

Ако со прекршокот од претходниот став е 
предизвикана непосредна опасност за друг учесник 
во сообраќајот или сообраќајна незгода, сторителот 
ќе се казни со парична казна од 200 до 1.000 ди-
нари или со казна затвор до два месеца. 

За прекршок од став 1 на овој член, во слу-
ча ј кога сторителот на прекршокот е возач на 
моторно возило или возач на трактор, а со пре-
кршокот е предизвикана непосредна опасност за 
друг учесник во собраќај от или сообраќајна нез-
года, може да се изрече и заштитна мерка одзе-
мање на возачката дозвола односно дозволата за 
возач на трактор во траење од 30 дена до шест 
месеци. 

Член 231 
Со парична казна од 50 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок: 
1. возач на автобус и товарно моторно вози-

ло кој при вклучувањето во сообраќајот од гара-
жа, двор или други слични површини не постави 
лице кое ќе овозможи безбедно излегување на во-
зилото на пат (член 7 став 1), 

2. возач кој ќе напушти возило на моторен 
погон на пат, ако не ги преземе потребните мер-
ки заради спречување неовластено лице возилото 
да го стави во движење (член 10), 

3. возач кој не постапи според знаците што 
ги даваат определени лица на деловите од патот 
каде што се врши наизменично пропуштање на 
возила (член 15 став 2), 

4. возач кој влече неисправно возило на мо-
торен погон со помош на ј а ж е ако растојанието 
меѓу возилата е помало од три метри (член 18), 

5. возач кој не ја следи трагата на возилото 
што го влече (член 20 став 2), 

6. возач кој во сообраќајот на пат нема ис-
правна крута врска-руда односно исправно ј аже 
(член 21), 

7. возач на велосипед или велосипед со мо-
тор кој со такви возила влече приколка спротивно 
на одредбите од член 22 на овој закон, 

8. возач кој, управувајќи велосипед или ве-
лосипед со мотор на пат или на велосипедска па-
тека, ја пречекори максималната брзина (член 25), 

9. возач на моторцикл , ако не носи заштит-
ни очила за време на возење надвор од населба, 
и покрај тоа што на заштитниот шлем има заш-
титно стакло (член 27), 

10. возач на запрежно возило кој не го води 
впрегнатиот добиток при преминување на пат ре-
зервиран за сообраќај на моторни возила или на 
пат преку железничка пруга во ниво без брани-
ци или по лу браници (член 28, став 2), 

11. возач на запрежно возило кој во сообра-
ќајот на пат постапи спротивно на одредбите од 
чл. 30 и 31 на овој закон, 

12. терач на добиток кој на јавен пат задр-
жува и собира добиток (член 37), 

13. водич на организирана колона на пешаци, 
кој при движењето на таква колона во сообраќа-
јот на пат постапи спротивно на одредбите од член 
41 на овој закон, 

14. возач на возило на моторен погон, кој во 
сообраќајот на пат превезува во возилото поголем 
број лица отколку што е тоа означено во сообра-
ќајната дозвола односно во потврдата за регистра-
ција (член 65), 

15. лице кое, додека се превезува, постапи 
спротивно на одредбите од член бб на овој закон, 

3 6. лице кое, за времето додека се превезува 
со приклучно возило што го влече трактор, пос-
тапи спротивно на одредбите од член 85, став 3 
и член 90 на овој закон, 

17. возач на велосипед, велосипед со мотор 
и моторцикал ако превезува лица спротивно на 
одредбите од член 92 на овој закон, 

18. возач на запрежно возило кој превезува 
повеќе лица отколку што има простор лицата да 
се сместат седечки (член 94, став 1), 

19. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со работна машина односно мотокултиватор спро-
тивно на одредбите од член 96 на овој закон, и 

20. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со земјоделски трактор, а на дозволата за возач 
на трактор и истекол рокот на важење (член 100, 
ст. 1 и 2), 

Ако со прекршокот од претходниот став е 
предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или сообраќајна незгода, сто-
рителот ќе се казни со панична казна од 100 до 
500 динари или со казна затвор до 30 дена 

За прекршок од став 1 на овој член, во случај 
кога сторителот на прекршокот е возач на мотор-
но возило или возач на трактор, а со прекршокот е 
предизвикана непосредна опасност за друг учесник 
во сообраќајот или сообраќајна незгода, може да 
се изрече и заштитна мерка одземање на возач-
ката дозвола односно дозволата за возач на трак-
тор во траење од 30 дена до три месеци. 

Член 232 
Со парична казна од 20 динари ќе се казни на 

самото место за прекршок: 
1. возач на велосипед, велосипед со мотор и 

моторцикал без бочна приколка односно возач на 
запрежно возило, кој при вклучувањето во соо-
браќајот од гаража, двор или друга слична повр-
шина не го турка возилото односно не го води 
впрегнатиот добиток (член 7, став 2), 

2. возач кој при запирање или паркирање на 
возило постапи спротивно на одредбите од чл. 11 
и 12 на овој закон, 

3. возач кој при сместување на возило надвор 
од коловозот постапи спротивно на одредбите од 
член 13 на овој закон, 

4. возач кој паркира определено возило во 
двоен ред на коловозот (член 14), 

5. лице кое се подготвува за управување со 
велосипед или велосипед со мотор на магистрален 
или регионален пат (член 23), 

6. возач на велосипед или велосипед со мо-
тор кој се движи на велосипедска патека спротив-
но на одредбите од член 24 на овој закон, 

7. возач на велосипед, велосипед со мотор 
или на моторцикал кој за време на управувањето 
со возилото води животно (член 26), 

8. возач на запрежно возило кој не се движи 
зад друго возило на растојание од најмалку 50 
м. (член 29), 

9. возач на запрежно возило кој во населба 
ја тера запрегата со кае или галоп (член 33), 

10. терач на добиток односно лице што води 
добиток кое на јавен пат не го тера односно води 
добитокот во одвоени групи и на растојание од 
најмалку 50 м. (член 38), 

11. пешак кој со стапувањето на коловозот за-
ради обиколување на пречка на тротоарот, ќе ја 
загрози безбедноста на сообраќајот (член 40, став 1), 
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12. лице кое се движи со помош на подвижен 
стол за немоќни лица што се задвижува со сила-
та на сопствен мотор, ако се движи по тротоар 
со недозволена брзина (член 43), 

13. возач на запрежно возило и лице кое се 
превезува на запрежно возило ако постапат спро-
тивно на одредбите од член 94, став 2 на овој за-
кон. 

14. возач на земјоделски трактор, работна ма-
шина, мотокултиватор, велосипед со мотор и зап-
режно возило кое во сообраќајот на пат нема про-
пишан број на регистарски таблици или на кое 
овие таблици се поставени така што не се гледаат 
добро или не се читливи (член 173), и 

15. возач на земјоделски трактор, работна ма-
шина, мотокултиватор, велосипед со мотор или 
запрежно возило кој управува со возилото, а не-
ма ка ј себе сообраќајна дозвола за земјоделски трак-
тор односно потврда за регистрација (член 174), 

Ако со прекршокот од претходниот став е 
предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или сообраќајна незгода, сто-
рителот ќе се казни со парична казна од 50 до 
ЗОО динари. 

Член 233 
Одредбите кои се однесуваат на привремено 

одземање на возачка дозвола на самото место или 
за изрекување на заштитна мерка одземање на 
возачка дозвола за прекршоците сторени според 
одредбите од Законот за основите на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата, соодветно се при-
менуваат и врз возачите што управуваат со трак-
тори односно врз дозволите за управување со 
трактори. 

Член 234 
Паричната казна на самото место за прекр-

шоците од чл 232, 233 и 234 на овој закон ја на-
платува припадник на милицијата. 

Член 235 
Одредбите од чл. 211 до 213 и од 215 до 219 

од Законот за основите на безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата сходно се применуваат и во 
постапката по прекршоците предвидени со овој 
закон. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 236 
Во општина на чие подрачје не е основана 

авто-школа односно не е организирано подготву-
вање на кандидати за возачи од авто-школа која 
има седиште во друга општина, до нејзиното ос-
новање односно до организирањето на подготву-
вање од авто-школа од друга општина, но на ј -
доцна до 31 декември 1976 година, подготвување-
то на кандидати за возачи за управување со мо-
торно возило односно со трактор може да го вр-
ши возач-инструктор. 

Член 237 
Возач-инструктор, кој не ги исполнува усло-

вите од овој закон, може да подготвува кандида-
ти за возачи во авто-школа до 31 декември 1976 
година. 

Член 238 
Возачки испит може, најдоцна до 31 декември 

1975 година, да се полага и пред испитна коми-
сија која е формирана според прописите што би-
ле во сила до денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 239 
Возачка дозвола за управување со трактор со 

или без приколка, издадена според прописите пред 
влегувањето во сила на овој закон, се смета ка-
ко дозвола за возач на трактор. 

Член 240 
Возилата на моторен погон и приклучните во-

зила што се преправени пред влегувањето во сила 
на овој закон мораат да се подложат на испиту-
вање пред првото наредно продолжување на ре-
гистрацијата. 

Овластената организација за технички прег-
лед не смее да го завери регистрациониот лист на 
возилото што е преправено, додека не се добие 
атест. 

Важноста на регистрацијата ќе се продолжи 
само за оние возила за кои ќе биде издаден атест. 

Член 241 
Возилата на моторен погон и приклучните 

возила што се преправани заради позначително 
оштетување во сообраќајните незгоди или расхо-
дување поради долга употреба или друга причина, 
не можат да се регистрираат пред да бидат подло-
жени на испитување и за тоа да добијат атест. 

Овластената организација за технички прег-
лед не смее да го завери регистрациониот лист на 
возилото од претходниот став додека не се до-
бие атест. 

Член 242 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за ви-
сината и начинот на плачање на трошоците свр-
зани со обезбедувањето на пробните возења, вон-
редните превози и спортски и други приредби на 
пат. 

Член 243 
Регистрацијата на возилата од член 167 на 

овој закон ќе се спроведе во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 244 
Организацијата на здружениот труд или орган 

што се грижи и ги одржува патиштата ќе изра-
боти на веќе изградените со современ коловоз па-
тишта-асфалт, бетон или коцка, сообраќајно-тех-
ничка документација за поставување на сообра-
ќа јни знаци и опрема, најдоцна во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Изработената техничка документација за пос-
тавување на сообраќајни знаци и опрема ја прег-
ледува комисија што ја формира Републичкиот 
секретаријат за сообраќај и врски за магистрал-
ните и регионалните патишта односно општин-
скиот орган на управата, надлежен за работите на 
сообраќајот за локалните патишта и улиците во 
населените места во која комисија, покрај прет-
ставници на органот што ја формирал комисија-
та и надлежниот орган за внатрешни работи, вле-
гуваат и претставници на други заинтересирани 
органи и организации. 

Организацијата или органот од став 1 на овој 
член се должни да постапат по забелешките на ко-
мисијата од претходниот став. 

Усвоената техничка документација на сообра-
ќајните знаци и опремата ја чува организацијата 
на здружениот труд или органот што се грижи и 
ги одржува патиштата. 

Член 245 
Се овластуваат републичките секретари, во 

прописите што ќе ги донесат врз основа на ов-
ластувањата од овој закон, да можат да опреде-
луваат прекршоци и за тие прекршоци да пропи-
шуваат казни. 

Член 246 
Општинските прописи и прописите што ги до-

несле републичките секретари од областа на без-
бедноста на сообраќајот на патиштата ќе се усог-
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.пасат со одредбите на овој закон најдоцна во рок 
од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 247 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за безбедност на собраќа-
јот на патиштата („Службен весник на СРМ" бр. 
32/71). 

Член 248 
Прописите што се донесени врз основа на За -

конот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на СРМ" број 32/71) остануваат 
во сила и ќе се усогласат со одредбите на овој 
закон најдоцна во рок од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 249 
До донесувањето на соодветни републички про-

писи, ќе се применуваат како републички прописи 
до 30 јуни 1975 година, прописите донесени врз 
основа на Основниот закон за безбедност на соо-
браќајот на патишта („Службен лист на СФРЈ" 
број 14/65.). Основниот закон за внатрешни работи 
(„Службен лист на СФРЈ" број 49/65), и Основниот 
закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ" број 15/70) и тоа: 

1. Правилникот за таблиците за обележување 
на моторните возила на кои се врши обучување 
на кандидати за возачи („Службен лист на СФРЈ" 
број 22/67). 

2. Правилникот за возачки дозволи („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 30/67 и 39/68). 

3. Правилникот за програмата и начинот на 
полагањето на испити за возач-инструктор („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 5/70) и 

4. Правилникот за програмата и начинот на 
полагањето на возачкиот испит („Службен лист на 
СФРЈ" број 24/70), доколку не се во спротивност 
со овој закон. 

Член 250 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

564. 

Врз основа на член 376, став 1, ал инеп а 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Репу-
блика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМО-

УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
НА СТАНОВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на становањето, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Соборот на општи-
ните, одржани на 26 декември 1974 година. 

Број 03-3183 
26 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИ-

ЦИ НА СТАНОВАЊЕТО 

I. ОРГАНИЗАЦИЈА НА САМОУПРАВНИТЕ ИН-
ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА СТАНОВАЊЕТО И 

МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ ВО НИВ 

Член 1 
Со овој закон се утврдува обврска за основа-

ње на самоуправни интересни заедници на стано-
вањето, начелата на нивната организација и на 
меѓусебните односи, обврска за плаќање придонес 
на заедниците, како и начелата за управување со 
станбените згради и становите во општествена 
сопственост. 

Член 2 
Работниците, преку основните организации на 

здружениот труд, самоуправните интересни заед-
ници и работните заедници што вршат работи од 
заеднички интерес за повеќе основни организации 
на здружениот труд, државните органи, опште-
ствено-политичките организации и здруженијата 
и другите работни заедници што не се организи-
рани како организации на здружениот труд, ра-
ботниците вработени ка ј работните луѓе што ра-
ботат со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓаните и користат дополнителен труд на други 
лица, граѓанските правни лица и пензионерите, 
врз начелата на заемност и солидарност, а за за-
доволување на своите лични и заеднички потреби 
во станбената област, основаат самоуправни инте-
ресни заедници на становањето (заедница на ста-
новањето). 

Член 3 
Заедница на становањето се основа за подрач-

јето на една општина. 
За подрачјето на две или повеќе општини 

може да се основа единствена заедница на стано-
в а њ е м . 

Кога се основа заедница на становањето за 
подрачјето на две или повеќе општини, за под-
рачјето на секоја општина се основа основна за-
едница, како дел на самоуправната интересна за-
едница на становањето. 

Заедницата на становањето е правно лице. 

Член 4 
Заедниците на становањето се основаат со са-

моуправна спогодба што ја склучуваат овласте-
ните органи во името на учесниците на спогод-
бата. 

Самоуправната спогодба за основање на заед-
ницата на становањето и статутот ги потврдува 
собранието на општината, односно собранијата на 
општините за чие подрачје е основана заедница. 

Член 5 
Заедницата на становањето ги врши особено 

следните работи: 
1. ја утврдува политиката на станбената из-

градба во согласност со општествените планови 
на општествено-политичките заедници, 

2. ја програмира и организира станбената из-
градба, 

3. ја утврдува програмата и ги распоредува 
средствата за станбена изградба на учесниците во 
НОВ, 

4. ја утврдува програмата и ги распоредува 
средствата за финансирање на станбената изград-
ба и за подобрување на условите на становањето 
во постојните станбени згради и станови, 

5. ја утврдува програмата и распоредува сред-
ства за остварување на поповолни услови за стан-
бена изградба за потребите на работните луѓе со 
пониски доходи, за работниците од оние органи-
зации на здружениот труд кои не располагаат со 
потребните средства за таа цел и за надоместува-
ње на дел од станарината на работните луѓе и 
граѓаните со пониски доходи, 
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6. ги врши работите во поглед на управува-
њето и ги одржува станбените згради и становите 
во општествена сопственост, како и деловните 
простории во општествена сопственост што се из-
даваат под закуп, а не се основно средство на ор-
ганизациите на здружениот труд. 

7. ги утврдува условите и мерилата за подо-
брување на условите на становањето во постој-
ните станбени згради и станови, 

8. ја утврдува висината на стапката на при-
донесот за станбена изградба, 

9. ги утврдува условите и критериумите за 
ангажирање на лични средства на граѓаните за 
станбена изградба, 

10. ја утврдува и спроведува програмата за 
оджување на станбените згради и становите во 
општествена сопственост, како и деловните про-
стории во општествена сопственост што се изда-
ваат под закуп, а не се основно средство на орга-
низациите на здружениот труд, 

11. го определува делот на станарината што ос-
танува за користење од заедницата на станарите 
во станбената зграда, 

12. ја определува висината на станарините, 
13. ги утврдува основите и мерилата за надо-

месток на делот на станарините на одделни кате-
гории корисници на станови, 

14. ги утврдува условите и критериумите за 
давање на кредити за станбена изградба од сред-
ствата со кои располага заедницата на станова-
њето. 

Член 6 
Дејностите на заедницата на становањето од 

претходниот член се од посебен општествен ин-
терес. 

Општината може да определи и други работи 
како работи од посебен општествен интерес. 

Член 7 
Програмата за станбена изградба заедницата 

на становањето ја донесува најмалку за период 
од 5 години. Заедницата на становањето донесува 
и годишни програми во согласност со петгодишни-
те програми. 

Петгодишните програми се донесуваат за пе-
риодот за кој се донесуваат и општествените пла-
нови на општините. 

Едногодишните програми се донесуваат пред 
завршувањето на тековната година за наредната 
година. 

Член 8 
Заради понепосредно остварување на своите 

права и интереси, членовите на заедницата на 
становањето, под услови утврдени со самоуправ-
ната спогодба за основање на заедницата на ста-
новањето или со нејзиниот статут, можат да се 
организираат во основни заедници или единици 
на таа заедница. 

Член 9 
Со работата на заедницата на становањето 

управува нејзиното Собрание. 
Собранието на заедницата на становањето го 

сочинуваат делегати што ги избираат делегациите 
на работниците во основните организации на 
здружениот труд, во самоуправните интересни за-
едници и во работните заедници што вршат ра-
боти од заеднички интерес за повеќе основни ор-
ганизации на здружениот труд, во работните за-
едници на државните органи, општествено-поли-
тичките организации и здруженијата и во други 
работни заедници што не се организирани како 
организации на здружен ^ труд, работниците вра-
ботени ка ј работните луѓе што работат со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓаните и ко-
ристат дополнителен труд на други лица, граѓан-
ските правни лица и пензионерите. 

Кога собранието на заедницата на становање-
то одлучува за прашања што се однесуваат на 
управувањето и одржувањето и за делот од ста-

нарината што служи за одржување на станбените 
згради во општествена сопственост, во работата на 
Собраниско учествуваат и делегати на станарите, 
избрани преку месните заедници. 

Член 10 
Собранието на заедницата на становањето ги 

врши особено следните работи: 
1. донесува статут на заедницата на станова-

њ е м , 
2. донесува деловник за својата работа, 
3. донесување финансиски план и завршна 

сметка на заедницата на становањето, 
4. донесува годишни и повеќегодишни програ-

ми за станбена изградба и програма за инвести-
ционо одржување на станбените згради, становите 
и деловните простории, 

5. одлучува за висината на стапката на при-
донесот за станбена изградба, 

6. одлучува за висината на делот на средства-
та наменети за остварување на поповолни услови 
за станбена изградба за потребите на работните 
луѓе со пониски доходи, за работниците од оние 
организации на здружениот труд што не распо-
лагаат со потребните средства за станбена изград-
ба, за изградба и купување на станови за учесни-
ците во НОВ и за надоместување на дел од ста-
нарината на работните луѓе и граѓаните со по-
ниски доходи, 

7. врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со самоуправната спогодба за основа-
ње и со статутот на заедницата на становањето. 

Програмата за станбена изградба за учесни-
ците во НОВ, собранието на заедницата на стано-
в а њ е м пред нејзиното усвојување ја доставува 
на мислење до општинскиот одбор на Сојузот на 
здруженијата на борците од НОВ. 

Член 11 
За прашања од својот делокруг собранието ги 

донесува одлуките со мнозинство на гласови на 
сите делегати на собранието. 

Член 12 
Ако за определено прашање, од кое зависи 

работата на заедницата на становањето, и тоа: 
утврдување висината на стапката на придонесот 
и донесување на финансиски план, завршна смет-
ка и програма за станбена изградба собранието на 
заедницата на становањето не донесе одлука на 
две седници едно по друго, собранието формира 
комисија од редовите на делегатите, на која и до-
верува да изготви предлог за донесување на од-
лука по спорното прашање. 

Доколку по предлогот на комисијата од прет-
ходниот став собранието на заедницата на стано-
в а њ е м не донесе одлука на наредната седница, 
за спорното прашање одлука донесува собранието 
на општината. 

Одлуката од претходниот став се применува 
до донесувањето на одлука од страна на , собра-
нието на заедницата на становањето. 

Член 13 
Во остварувањето на определени заеднички 

интереси за развојните потреби и можности чо 
станбената област, за рационализација на станбе-
ната изградба, за позабрзано и поекономично ре-
шавање на станбените проблеми, заедниците на 
становањето можат да развиваат разни облици на 
меѓусебна соработка. 

Член 14 
За вршење на работите од својата дејност, за -

едницата на становањето може да формира струч-
на служба. Вршењето на определени работи за-
едницата на становањето може да го довери на 
соодветна организација на здружен труд. 

Односите меѓу заедницата на становањето и 
организацијата на здружениот труд на која за-
едницата на становањето и го доверила вршењето 
на определени работи од нејзината дејност, во со-
гласност со статутот, се утврдуваат со договор. 
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II. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА С Т А Н О В А Њ Е М 

Член 15 
Средства на заедницата на становањем обез-

бедуваат работните луѓе со: 
— придонес од доходот на основните органи-

зации на здружениот труд и 
— придонес на личниот доход. 

Член 16 
Работниците во основните организации на 

здружениот труд, во самоуправните интересни за-
едници и во работните заедници што вршат ра-
боти од заеднички интерес за повеќе основни ор-
ганизации на здружениот труд, на државните 
органи, општествено-политичките организации и 
здруженијата и во другите работни заедници што 
не се организирани како организации на здружен 
труд, работниците вработени ка ј работните луѓе 
што работат со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните и користат дополнителен труд на 
други лица, граѓанскрѓге правни лица и пензионе-
рите, во рамките на заедницата на становањето 
издвојуваат, здружуваат и распоредуваат средства 
за станбена изградба, за подобрување на условите 
на становањем, за остварување на поповолни ус-
лови за станбена изградба за потребите на работ-
ните луѓе со пониски доходи, за работниците од 
оние организации на здружениот труд што не 
располагаат со потребните средства за таа цел, за 
станбена изградба на учесниците во НОВ и за на-
доместување на дел од станарината на работните 
луѓе и граѓаните со пониски доходи. 

Член 17 
Средствата што работниците и работните луѓе 

според член 16 од овој закон ги издвојуваат, 
здружуваат и распоредуваат за станбена изградба 
и за подобрување на условите на становањето во 
рамките на заедницата на становањето, се корис-
тат во согласност со самоуправните спогодби и оп-
штествените договори. 

Член 18 
Заедницата на становањето задолжително обез-

бедува средства за остварување на поповолни 
услови за станбена изградба за потребите на ра-
ботните луѓе со пониски доходи, за работниците 
од оние организации на здружениот труд кои не 
располагаат со потребните средства за таа цел, за 
станбена изградба за учесниците во НОВ и за на-
доместување на дел од станарината на работните 
луѓе и граѓаните со пониски доходи. 

Ако заедницата на становањето не обезбеди 
средства за вршење на функциите од претходниот 
став, собранието на општината донесува одлука 
за висината на стапката на придонесот. Одлуката 
на општината се применува до донесувањето на 
одлука за висината на стапката на придонесот од 
страна на заедницата на становањето. 

Средствата остварени од стопанисувањето со 
средствата од став 1 на овој член, задолжително 
се користат за намените од член 5, точка 3 и 5 
на овој закон. 

Член 19 
Обврзници на придонесот од доходот се основ-

ните организации на здружениот труд и другите 
самоуправни организации од областа на стопан-
ството, вклучувајќи ги и организациите на здру-
жениот труд регистрирани како установи, распо-
редени во областите од 1—8 од Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и другите орга-
низации и државни органи по дејности. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорни 
обврски, освен данокот на доход. 

Член 20 
Обврзници на придонесот од личниот доход се 

работниците што остваруваат личен доход од рабо-
тен однос, освен работниците од член 19 на овој 
закон. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува бруто личниот доход. 

Член 21 
Основица за пресметување на придонесот 

од личниот доход на работниците вработени к а ј 
работните луѓе што работат со средства на трудот 
во сопственост на граѓаните и користат дополни-
телен труд на други лица е бруто личниот доход на 
работниците. 

Член 22 
Обврзник на придонесот за станбена изградба е 

Заедницата за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на СРМ за пензионерите и корисниците на пра-
вата од пензиско и инвалидско осигурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 23 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од доходот се врши според прописите за данокот 
на доход на основните организации на здружениот 
труд, а од личниот доход според прописите за дано-
ците на граѓани. 

Член 24 
Во заедница на становање можат да се здружат 

и други средства што ги издвојуваат работниците 
во основните организации на здружениот труд и 
други самоуправни организации и заедници, под ус-
лови што ќе се утврдат со самоуправните спогодби 
и општествените договори. 

Член 25 
Заедниците на становањето здружуваат дел од 

средствата насочени за позабрзано решавање на 
станбените потреби на учесниците во НОВ. 

Висината и начинот на здружување и корис-
тење на средствата од претходниот став ќе се опре-
делат со општествен договор, што ќе го склучат за-
едниците на становањето, Извршниот совет на Соб-
ранието на СРМ и Републичкиот одбор на Сојузот 
на здруженијата на борците од НОВ на Македо-
нија. 

Ш. УПРАВУВАЊЕ И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНОВИТЕ И ДЕЛО-
ВНИТЕ ПРОСТОРИИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОП-
СТВЕНОСТ 

Член 26 
Организациите на здружениот труд, другите са-

моуправни организации и заедници, општините, Ре-
публиката и другите општествено-правни лица, во 
заедницата на становањето задолжително ги здру-
жуваат станбените згради и становите во општес-
твена сопственост, како и деловните простории во 
општествена сопственост што се издаваат под за-
куп, а не се основно средство на организациите на 
здружениот труд. 

Организациите на здружениот труд, другите са-
моуправни организации и заедници, општините, Ре-
публиката и другите општествено-правни лица ос-
тануваат носители на правата во поглед на корис-
тењето на станбените згради, становите и деловните 
простории што ги здружуваат во заедницата на ста-
новањем. 

Со самоуправната спогодба за основање на за-
едницата на становањето и со статутот на таа за-
едница, во согласност со начелата на овој закон, се 
уредуваат меѓусебните права и обврски на носите-
лите на правото на користење на станбените згради, 
становите и деловните простории во општествена 
сопственост што се издаваат под закуп. 
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Член 27 
Правата во поглед на користењето на станбени-

те згради, становите и деловните просторни, изгра-
дени со средства остварени од стопанисувањето со 
здружените станбени згради, станови и деловни 
просторни, им припаѓаат на организациите на здру-
жениот труд, другите самоуправни организации и 
заедници, општините, Републиката и другите оп-
штествено-правни лица сразмерно со вредноста на 
станбените згради, становите и деловните просто-
рии што ги здружиле во заедницата на станова-
њ е м . 

Член 28 
Со станбената зграда во општествена соп-

ственост управуваат станарите непосредно со одлу-
чување на собирите на станарите и преку делега-
ти во органите на управување во станбената згра-
да (куќните совети) што непосредно ги избираат и 
'отповикуваат. 

За работите од заеднички интерес и за задово-
лување на заедничките потреби во областа на ста-
новањем во месната заедница, станарите и работ-
ните луѓе можат да формираат заеднички орган на 
управување на станбените згради и становите во 
општествена сопственост. 

Со статутот на месната заедница се определу-
ваат делокругот и начинот на формирање на орга-
нот на управување од претходниот став. 

Член 29 
Во остварувањето на правата во поглед на уп-

равувањето со станбените згради, станарите ги вр-
шат особено следните работи: 

1. одлучуваат за користење на делот од сред-
ствата на станарините што и припаѓаат на Заедни-
цата на станарите, 

2. утврдуваат програма за одржување на стан-
бената зграда во согласност со мерилата утврдени 
со статутот и другите акти на заедницата на ста-
новањем и се грижат за нејзиното спроведување. 

3. се грижат за одржување на зградата, заед-
ничките простории и становите во исправна состој-
ба, во согласност со мерилата утврдени со статутот 
и другите акти на заедницата на становањем, 

4. се грижат за уредувањето и одржувањето на 
земјиштето што и припаѓа на станбената зграда, 

5. се грижат за примена на одредбите на куќ-
ниот ред, 

6. го разгледуваат извештајот за работата на 
заедницата на становањето. 

Член 30 
Станарите на станбената зграда сочинуваат за-

едница на станарите. 
Заедницата на станарите во станбена зграда 

со најмалку 3 стана има својство на правно лице. 
Станарите во станбени згради со помалку од 

3 стана можат да се здружат во една заедница на 
станари и да се здобијат со свотство на правно лице 
или да се припојат кон заедница на станари која 
има својство на правно лице. 

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Заедницата на становањето ќе го врши и уре-

дувањето на градежното земјиште, доколку со од-
лука собранието на општината оваа дејност ја пре-
несе врз таа заедница. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Заедниците на становањем ќе се основаат и 

конституираат најдоцна до 28. 2. 1975 година. 
Доколку заедницата на становањем не биде 

основана до истекот на рокот од претходниот став 
собранието на општината ќе донесе одлука за осно-
вање на заедница на становање, и тоа најдоцна до 
31. 3. 1975 година. 

Член 33 
Подготовките за основање и конституирање на 

заедниците на становањем ги вршат иницијативни 
одбори. 

Членовите на иницијативните одбори ги имену-
ваат собранијата на општините. 

Иницијативниот одбор го свикува основачкото 
собрание на заедницата на становањето, подготву-
ва нацрт на самоуправна спогодба за основање на 
заедницата на становањем и нацрт на нејзиниот 
статут и ги става на јавна дискусија. По спроведе-
ната јавна дискусија, иницијативниот одбор им ја 
поднесува самоуправната спогодба на потпис на 
основачите. 

Член 34 
Организациите на здружениот труд, другите 

самоуправни организации и заедници, општините, 
Републиката и другите општествено-правни лица, 
во смисла на член 26 од овој закон, ги пренесуваат 
на заедницата на становањем на управување и 
стопанисување станбените згради, становите, делов-
ните простории и средствата, кои како основачи 
овие организации и заедници ги внеле во фондот 
на станбените згради на организациите за стопани-
сување со станбените згради во општествената соп-
ственост. 

Станбените згради, становите и другите сред-
ства, правата и обврските на фондот на станбените 
згради, остварени од стопанисувањето со фондот на 
станбените згради, организациите на здружениот 
труд, другите самоуправни организации и заедници, 
општините, Републиката и другите општествено-
правни лица ги пренесуваат врз заедницата на ста-
новањем, а ќе се користат за намените од член 
5, точка 3 и 5 на овој закон. 

Пренесувањето на средствата на фондот на 
станбените згради во општествена сопственост од 
ставовите 1 и 21 на овој член како и целокупната 
документација ќе се изврши врз основа на завршен 
биланс на тој фонд со состојба на ден 28. 2. 1975 
година. Преносот ќе се изврши врз заедницата на 
становањем најдоцна до 15. 4. 1975 година. 

Член 35 
Постојните станбени претпријатија се должни 

да ги вршат работите кои се однесуваат на одржу-
вање на станбените згради и станови како и други-
те работи кои се однесуваат на правата и обврските 
на фондот на станбените згради, до конституира-
њето на заедницата на становањето. 

Член 36 
До утврдувањето висината на стапката на при-

донесот за намените од член 16 на овој закон, об-
врзниците на придонесот се должни да плаќаат 
придонес по стапка од 4%, применувана на бруто 
личниот доход, и да го внесуваат на сметка на за-
едницата на становањем. 

Најмалку 50 % од средствата од претходниот 
став ќе се користат за намените од член 18 на овој 
закон. 

Член 37 
По конституирањето на заедницата на стано-

в а њ е м средствата, правата и обврските на фондо-
вите на учесниците во НОВ и фондовите за соли-
дарна станбена изградба се пренесуваат врз 
таа заедница, а ќе се користат за намените од член 
5, точка 3 и 5 на овој закон. 

Член 38 
Средствата кои со денот на влегувањето во си-

ла на овој закон ќе останат непотрошени на посеб-
ните сметки за субвенционирање на станарините, 
се пренесуваат врз заедницата на становањето, а 
ќе се користат за намените од член 5, точка 3 и 5 
на овој закон. 



'28 декември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" "Вр. 49 — Стр. 1189 

Член 39 
Со влегувањето во сила на овој закон, преста-

нуваат да важат: Законот за стопанисување и уп-
равување со станбените згради во општествена соп-
ственост („Службен весник на СРМ" бр. 12/66) и За -
конот за определување стапката на придонесот за 
изградба на станови за учесниците во НОВ и за на-
чинот и условите за користење на средствата од 
придонесот („Службен весник на СРМ" бр. 45/68 и 
15/72). 

Член 40 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

565. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКО-

ТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за високото образова-
ние, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Собранието на Ре-
публичката заедница на образованието, одржани на 
26 декември 1974 година. 

Број 03-3178 
26 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с.р. 

Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Високото образование, засновано врз постојано 

следење на научните достигања и општествената 
практика и врз развивањето на научноистражувач-
ката и применуваната дејност за стопанството и 
за општествените дејности обезбедува стручњаци, 
специјалисти и научни работници оспособени за ра-
ботниот позив, ја унапредува. науката и уметноста 
и придонесува за развојот на социјалистичката са-
моуправна практика. 

Високото образование и воспитување во сите 
свои содржини, форми и организација се засновува 
врз марксизмот и социјалистичката самоуправна 
практика и придонесува да се формираат струч-
њаци со марксистички поглед на светот, самоуправ-
но социјалистичко определување и оспособеност за 
активно учество во изградувањето на самоуправ-
ните социјалистички односи. 

Високото образование обезбедува поврзување на 
наставата и науката со производствениот труд, дру-
гиот општествен труд, и развива разни форми на 
перманентно образование за запознавање на работ-
ните луѓе со најновите достигања на науката, тех-
никата и уметноста заради зголемување продуктив-
носта на трудот и збогатување на личноста со кул-
турни и други хуманистички вредности. 

Член 2 
Организацијата, мрежата и облиците на работе-

ње на високообразовните организации обезбедуваат 
работните луѓе, а особено работниците од сите де-
лови на здружениот труд, да се здобиваат со ви-
соко образование. 

Член 3 
Високото образование е дејност од посебен оп-

штествен интерес. 

Член 4 
Задачите на високото образование ги оствару-

ваат основните и другите високообразовни органи-
зации на здружениот труд (високообразовни орга-
низации). 

При организирањето на високообразовните орга-
низации се тргнува од начелото на единственоста 
на наставната, научно-истражувачката и примену-
вачката дејност. 

Член 5 
Високообразовни организации, во смисла на овој 

закон, се факултетите, институтите, уметничките 
академии, високите и вишите школи, научните ор-
ганизации основани за остварување на одделни за-
дачи на високото образование, како и посебните ор-
ганизации на здружениот труд основани за интер-
дисциплинарното образование. 

На одделни научни, наставни и други органи-
зации на здружен труд, кои не се основани како 
високообразовни организации, може да им се до-
вери извршување на определени наставни и научни 
задачи на високото образование. 

Член 6 
Високообразовните организации можат да се 

организираат така што да го опфатат и обезбедат 
во целост насоченото образование во соодветната 
област. 

Член 7 
За остварување на со статутот определени за-

дачи високообразовните организации можат да 
формираат наставни центри за редовни и вонред-
ни студенти. 

Високото образование може да се остварува и 
преку средствата за масовна комуникација, особе-
но радиото и телевизијата, преку организирање на 
дописна настава и слично. 

Член 8 
Високообразовните организации можат, со само-

управна спогодба со организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедни-
ци, да организираат дообразование и повратно об-
разование на вработените. 

Член 9 
Загарантирана е слободата на наставата, науч-

ната и уметничката работа во остварувањето на за-
дачите на високото образование, утврдени со овој 
закон. 

Член 10 
Наставата и испитите на високообразовните 

организации се јавни. 
Резултатите од научно-истражувачката работа, 

се достапни на јавноста, доколку со закон и стату-
тот на високообразовните организации не е поина-
ку определено. 

Заради информирање на јавноста за работата 
и за резултатите од работата, високообразовните 
организации најмалку еднаш годишно свикуваат 
собрание на кое органите на управување подне-
суваат извештај. 

На собранието се повикуваат заинтересираните 
организации на здружениот труд и други самоуп-
равни организации и заедници. 

Работата на Собранието е јавна. 

Член 11 
Дејностите на високообразовните организации се 

остваруваат со заедничка активност на наставни-
ците, соработниците, другите работници и студенти. 
Односот меѓу нив се засновува врз меѓусебни ра-
ботни права и обврски, соработка, доверба и од-
говорност за резултатите од заедничкиот труд. 
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Во изведувањето на наставно-научната дејност 
на високообразовните организации се вклучуваат и 
научни и стручни работници, истакнати во практи-
ката. 

Член 12 
Граѓаните на СФРЈ, под еднакви услови, имаат 

право да се запишуваат и школуваат на високо-
образовните организации и да се здобиваат со 
стручни називи, академски и научни степени. 

Член 13 
Заради поуспешно остварување на задачите на 

високото образование, високообразовните организа-
ции можат да се здружуваат во заедници и во дру-
ги форми на здружување меѓу себе и со други ор-
ганизации на здружениот труд. 

Заради остварување на целите од претходниот 
став, високообразовните организации остваруваат 
соработка со сродни организации во земјата и 
странство. 

Член 14 
Високообразовните организации и нивните заед-

ници имаат својство на правно лице. 

Член 15 
На самоуправната спогодба за здружување и 

статутот на високообразовните организации и нив-
ните заедници, во делот со кој се уредува режимот 
на запишување на студии и учеството на студен-
тите и претставниците на општествената заедница 
во самоуправувањето, дава согласност Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 16 
Надзор над законитоста на работата на висо-

кообразовните организации и на организациите на 
кои им се доверени определени задачи на високото 
образование, врши Извршниот совет. 

Член 17 
Високообразовната организација има свој пе-

чат, кот го содржи грбот и називот на Социјалис-
тичка Република Македонија, како и називот и се-
диштето на организацијата. Свои печати имаат и 
основните високообразовни организации. 

И. ОСНОВАЊЕ, ЗАДАЧИ И УКИНУВАЊЕ НА 
ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 18 
Високообразовни организации можат да основа-

ат Републиката, општините, организациите на здру-
жениот труд, Стопанската комора, Универзитетот, 
ошптествено-политичките организации и самоуп-
равните интересни заедници. 

Член 19 
Високообразовна организација може да се осно-

ве: 
— ако постои долгорочна потреба од одредени 

профили на стручњаци и потреба од развој на на-
учноистражувачка работа, а кои не можат да се 
обезбедат преку постојните организации на здруже-
ниот ТРУД, 

— ако се обезбедени: опрема, простории и ф и -
нансиски средства, кои овозможуваат вршење на 
дејноста на високообразовната организацита, 

— ако е обезбеден соодветен број на наставни-
ци и соработници со својство на работник во здру-
жениот труд. 

Последната алине! а од претходниот став не се 
однесува на високообразовните организации кои об-
разуваат кадри во областа на уметноста. 

Член 20 
Актот за основање на високообразовна органи-

з а ц и и се донесува во согласност со самоуправната 
интересна заедница во дејноста за кота се основа 
организатти1ата, а по претходно прибавено мислење 
од соодветната заедница на високообразовните ор-
ганизации. 

Согласноста од претходниот став не е потребна 
ако високообразовната организација ја основа Ре-
публиката. 

Член 21 
Со актот за основање на високообразовната ор-

ганизација се определува иста или сродна високо-
образовна организација, која ќе формира матична 
комисија. 

Матичната комисија се состои од најмалку пет 
членови, од кои најмалку три се професори од ис-
ти или сродни високообразовни организации, и еден 
претставник од областа на здружениот труд за 
која високообразовната организација подготвува 
кадри. 

Матичната комисија го врши изборот на нас-
тавници и соработници на високообразовната орга-
низација. 

Во однос на условите и постапката за избор на 
наставници и соработници се применуваат одредби-
те на овој закон. 

Матичната комисија престанува со работа по 
изборот на најмалку пет наставници по стручните 
предмети, со својство на работници во здружениот 
труд. По завршувањето на работата, матичната ко-
мисија на основачот му поднесува извештај. 

Член 22 
Високообразовната организација може да почне 

со работа откако Извршниот совет, по претходно 
мислење на Републичкиот секретаријат за образо-
вание и наука ќе утврди дека организацијата ги 
исполнува условите од член 19 на овој закон. 

Организацијата што ги исполнува условите се 
запишува во регистарот на високообразовните ор-
ганизации што го води Републичкиот секретаријат 
за образование и наука. 

Член 23 
Факултетите, институтите и високите школи се 

научни и највисоки образовно-воспитни организа-
ции со задача да подготвуваат стручњаци со 
виша, висока и највисока стручна спрема, како и 
научни кадри, и да вршат научноистражувачка 
дејност. 

Член 24 
Уметничките академии се највисоки образовно-

воспитни организации со задача да подготвуваат 
стручњаци со виша, висока и највисока стручна 
спрема во областа на уметноста. 

Организациите од претходниот став организи-
раат и вршат научноистражувачка дејност за уна-
предување на науката, уметноста, општествената 
практика и наставата. 

Член 25 
Вишите школи се виши образовно-воспитни ор-

ганизации со задача да подготвуваат стручњаци со 
виша стручна подготовка. 

Вишите школи можат да организираат и да вр-
шат научна дејност. 

Член 26 
Подготвувањето на стручњаци со виша стручна 

спрема го вршат и факултетите, институтите, висо-
ките школи или уметничките академии, преку по-
себно организирани делови. 

Член 27 
Високообразовните организации, организира-

ни во смисла на член 6 од овој закон, подготвуваат 
и стручњаци со средна стручна спрема. 

Член 28 
Високообразовната организација може да се 

укине ако престане да ги исполнува условите пред-
видени во член 19 и ако престане потребата од 
вршењето на нејзината дејност. 

Високообразовната организација ќе биде уки-
ната и ако соодветната самоуправна интересна 
заедница престане да ја финансира нејзината де ј -
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ност, а основачот не го преземе или на друг на-
чин не се обезбеди финансирањето на редовната 
дејност на организацијата. 

Член 29 
Во случаите на неисполнување на условите 

од член 19 Републичкиот секретаријат за образо-
вание и наука ќе определи рок во кој треба да се 
отстранат недостатоците и за тоа ќе го извести 
основачот. АКО недостатоците не бидат отстранети 
во определен рок, Собранието на СР Македонрхја 
донесува акт за укинување на високообразовната 
организација. 

Член 30 
На затечените студенти на укинатата високо-

образовна организација им се обезбедува продол-
жување на школувањето под истите услови, во 
рокот определен со актот за укинување. 

Член 31 
За спојувањето, поделбата и издвојување-

то на високообразовните организации одлучуваат 
работниците на тие организации, во согласност со 
соодветната самоуправна интересна заедница. 

Ш. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 32 
Високообразовните организации можат со са-

моуправна спогодба да се здружуваат меѓусебно 
во универзитетот, особено заради заедничко уна-
предување, рационализација и координација на 
наставно-научната работа и договарање за настав-
ните планови и програми, заради остварување на 
политиката на слободен упис и за усогласување 
на други заеднички и општи општествени инте-
реси. 

Високообразовните организации од претходни-
от став можат да се здружуваат во заедници и 
во други облици на здружување заради оства-
рување на определени заеднички интереси. 

Член 33 
Високообразовните организации можат, со само-

управна спогодба, да се здружуваат и со други 
организации на здружениот труд и заедници, ако 
со тоа се обезбедува поуспешно остварување на 
задачите на високообразовните организации. 

Член 34 
Високообразовните организации и работници-

те во нив заради задоволување на потребите и 
интересите на работните организации заинтере-
сирани за високото образование и заради усогла-
сување на трудот во високообразовната органи-
зација со тие потреби и интереси можат со заин-
тересираните организации да се здружуваат во 
самоуправни интересни заедници за одделни гран-
ки и подрачја, според посебни прописи. 

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ВИСОКООБРА-
ЗОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 35 
Самоуправувањето во високообразовните орга-

низации го остваруваат наставниците, соработни-
ците и другите работници во високообразовните 
организации во согласност со Уставот, овој за-
кон и статутот на организацијата. 

Во одлучувањето за работите од посебен опш-
тествен интерес определени со овој закон, учес-
твуваат и претставници на основачот, на Репуб-
ликата и општината, претставници на општестве-
но-политичките и другите заинтересирани орга-
низации, определени со статутот на основната и 
на другата високообразовна организација и на нив-
ната заедница * (претставници на општествената 
заедница). 

Во остварувањето на самоуправувањето во ви-
сокообразовните организации и нивните- заедници 
учествуваат и редовните студенти според од-
редбите на овој закон и статутот на организаци-
јата, односно на заедницата. 

Член 36 
Заради остварување на самоуправувањето, ре-

довните студенти во високообразовните органи-
зации формираат делегација, од чии членови из-
бираат постојани или повремени делегати кои 
учествуваат во одлучувањето за работите опреде-
лени со овој закон и со статутот на високообразов-
ната организација. 

Со статутот на високообразовната организација 
се определува бројот и составот на делегацијата 
како и начинот на изборот и отповикувањето па 
делегацијата од претходниот став. 

Член 37 
За работите од посебен општествен интерес 

се одлучува и со мнозинство на гласови е а претс-
тавниците на општествената заедница и на деле-
гатите на студ ентите. 

Доколку не се постигне мнозинството од прет-
ходниот став, се формира заедничка комисија за 
усогласување на ставовите по спорното прашање, 
составена од еднаков број членови од редот на 
работниците од високообразовната организација, од 
редот на претставниците на општествената заед-
ница и од редот на делегатите на студентите. 

Ако комисијата не постигне согласност, однос-
но ако не биде прифатен нејзиниот предлог, спор-
ното прашање не може да биде разгледувано пред 
истекот на два месеца. 

Ако не е постигната согласност по прашање 
од кое битно зависи остварувањето на задачите 
на високообразовната организација, одлука по спор-
ното прашање донесува Собранието на СРМ. 

Член 38 
Како работи од посебен општествен интерес се: 
1. донесување на статут и самоуправна спо-

годба за здружување, 
2. донесување на програма за развој и утврду-

вање на мерки за нејзиното спроведување, 
3. одлучување за основните намени за корис-

тење на средствата и за основните услови за стек-
нување на доходот и работењето, 

4. грижа за условите на животот и работата 
на студентите и за издигање на научниот и на-
ставниот подмладок, 

5. избирање и разрешување на декан односно 
директор, 

6. потврдување изборот на наставниците и со-
работниците, 

7. утврдување на наставните планови и прог-
рами. 

За потврдување изборот на наставниците и 
соработниците и за утврдување на наставните пла-
нови и програми одлучуваат членовите на органот 
на управување, избрани од редот на наставниците 
и соработниците и претставниците на општествена-
та заедница и делегатите на студентите. 

Во одлучувањето по прашањата од точка 3, став 
1 на овој член не учествуваат делегатите на сту-
дентите. 

Член 39 
Во високообразовната организација се форми-

ра наставно-научен совет. 
Наставно-научниот совет го сочинуваат нас-

тавниците си делегатите на соработниците и ре-
довните студенти. 

Начинот на избор на делегатите од редот 
на соработниците и редовните студенти и начинот 
на работа на наставно-научниот совет се опреде-
лува со статутот на високообразовната организа-
ција. 
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Член 40 
Наставмсннаучникуг совет на основната и друга 

високообразовна организација се грижи за оства-
рувањето на наставните и научните планови и прог-
рами, за спроведувањето на постапката за здоби-
вање со докторат на науки, ги избира наставни-
ците, научните и другите соработници и врши дру-
ги работи утврдени со статутот на основната или 
другата високообразовна организација. 

На ставио ̂ научниот совет врши избор на сора-
ботници и наставници, доколку се присутни две 
третини од вкупниот број на неговите членови. 

Наставниот и соработникот е избран ако до-
бие мнозинство на гласови од вкупниот број чле-
нови на наставно ннау чинот совет. 

Ако при изборот на соработник и наставник 
во повисоко звање кандидатот не го добие потреб-
ното мнозинство, повторно се гласа за избор во зва-
њето во кое се наоѓа. 

Член 41 
Работењето на високообразовната организација 

го води деканот односно директорот кој ја органи-
зира и усогласува наставната, научно-истражувач-
ката и применуваната работа и ги извршува од-
луките на советот на високообразовната организа-
ција и е а неговиот извршен орган. 

Член 42 
Деканот, односно директорот, се избира од ре-

дот на професорите односно научните советници 
и вишите научни соработници на две години. 

Член 43 

Деканот односно директорот на основната и 
другата високообразовна организација се избира 
по предлог од комисија, која е составена од шест 
члена од кои; два претставника од високообразов-
ната организација, два претставника на Собрание-
то на СРМ, односно на основачот, еден претставник 
од Синдикатот на општествените дејности на Ма-
кедонија и еден претставник на студентите од соод-
ветната високообразовна организација. 

Член 44 
Заради понепосредно остварување на самоуп-

равувањето на студентите во високообразовната 
организација се формира собир на годината, од-
носно на студиската група (собир). 

Собирот го сочинуваат редовните студенти, 
наставниците и 'соработниците од соодветната го-
дина односно студиска група. 

Член 45 
Собирот дава иницијатива, претресува и зазема 

ставови по прашања кои се однесуваат на режи-
мот на студиите, облиците и начинот на организи-
рање на наставно-научната работа и ефикасноста 
на студиите. 

V. НАСТАВНА И НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

Член 46 
Наставната, научната и применевачката деј -

ност во високото образование се организира и ост-
варува како единствена целина. 

Во остварувањето на наставно-научната и при-
менувачката дејност високообразовните организа-
ции постојано ги преиспитуваат и прилагодуваат 
наставните планов^ и содржините на наставните 
предмети, ја усовршуваат организацијата и мето-
дите на наставната и научноистражувачката ра-
бота и развиваат разновидни облици на перма-
нентно образование и усовршување заради сооб-
разување со потребите на организациите на здру-
жениот труд и општеството како целина. 

Член 47 
Наставната дејност се организира и се изведу-

ва како настава за здобивање со виша и висока 
стручна подготовка, научно усовршување и спе-
цијализација по дипломирањето (постдипломски 
студии) и перманентно стручно и научно усовршу-
вање. 

Наставната работа се организира и се изведу-
ва и како настава за здобивање на средна струч-
на подготовка, доколку високообразовната орга-
низација е организирана за обезбедување во цели-
на на насоченото образование во соодветна област 
(член 6). 

Член 48 
Наставата за здобивање со виша стручна под-

готовка ја дава потребната теоретска и прак-
тична основа за самостојно вршење на стручни ра-
боти и следење на промените во областа за која 
се оспособува кандидатот. 

Наставата за здобивање со висока стручна 
подготовка го оспособува кандидатот за самостој-
но следење развитокот на науката и за самостојно 
и творечко вршење на високостручни работи 
од соодветната област. 

Со наставата на уметничките академии и ви-
соките школи, покрај здобивањето со потребната 
теоретска и практична подготовка од претходниот 
став се обезбедува и развивање на уметничките 
способности на кандидатот. 

Член 49 
Наставата за здобивање со виша стручна под-

готовка се организира како завршна настава за 
оспособување на определен профил на стручњаци 
со виша стручна подготовка и претставува основа 
за здобивање на повисока стручна подготовка. 

Член 50 
Наставата за здобивање со виша стручна под-

готовка трае најмногу две и пол години. 
Наставата за. здобивање со висока стручна под-

готовка трае најмногу пет години. 
Учебната година почнува од 1 октомври, а завр-

шува на 30 септември идната година. 

Член 51 
Наставата на високообразовните организации 

се изведува според наставните планови и програми. 
Со наставните планови се утврдуваат настав-

ните дисциплини и седмичниот број на часови (пре-
давања, вежби, практична работа и други облици 
на наставна и научна работа). 

Со наставните програми се утврдува содржина-
та на наставните дисциплини. 

Наставните планови и програми се достапни 
на секого и задолжително се објавуваат како по-
себно издание на високообразовната организација. 

Член 52 
Со наставните планови и програми, во завис-

ност од природата на предметот, се определува обе-
мот и начинот на изведување на практичната 
работа, која е задолжителна за студентот. 

Условите и начинот на изведување на прак-
тичната работа во друга организација на здруже-
ниот труд, се утврдуваат по пат на самоуправно 
спогодување. 

Високообразовната организација и организации-
те на здружениот труд, во кои се остварува прак-
тичната работа на студентите, се должни да спро-
ведат постапка на самоуправно спогодување за 
уредување на односите во врска со изведувањето 
на практичната работа. 

Член 53 
Работното време на наставниците и соработни-

ците во високообразовните организации во текот 
на неделата изнесува најмногу 42 часа. 
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Со статутот на високообразовната организа-
ција поблиску се одредува видот и содржината на 
ангажирањето на наставниците во рамките на 42 
часовна работна недела. 

Неделниот фонд на часови за студентите не 
може да изнесува повеќе од 30 часа. 

Член 54 
Пред донесувањето на наставните планови и 

програми високообразовната организација е долж-
на да побара мислење од соодветната самоуправ-
на интересна заедница и од организациите на зд-
ружениот труд и другите организации и органи, 
за чии потреби претежно подготвува кадри, и нив 
да ги усогласи со нивните потреби. 

Организациите, заедниците и органите од прет-
ходниот став можат да дадат иницијатива за изме-
нување и дополнување на наставните планови и 
програми. Високообразовната организација е долж-
на да се изјасни по поднесените предлози и настав-
ните планови и програми да ги усогласи со опш-
тествените потреби. 

Член 55 
Наставните планови на високообразовните ор-

ганизации, заради усогласување со тековните и 
развојните потреби од профили на стручњаци и 
заради изразување на индивидуалниот интерес на 
кандидатот, се состојат: 

— од наставните предмети што се задолжител-
ни за сите студенти, 

— од наставните предмети од кои студентот, 
врз основа на статутот избира определен број или 
определена група предмети, 

— од наставни предмети што се факултативни 
за студентот. 

Член 56 
Наставата по постдипломски студии подготву-

ва кадри со највисока стручна подготовка, вове-
дувајќи ги студентите во продлабочена знаења, 
односно во специјални стручни и научни подрач-
ја. како и во самостојна научна работа. 

Настава по постдипломски студии можат да 
организираат факултетите, институтите, високите 
школи и уметничките академии, како и научните 
организации на кои тоа им е доверено со актот 
за нивното основање. 
I 

Член 57 
Постдипломски студии можат да се организи-

раат ако постои општествена потреба, доволен број 
наставно-научен кадар, нужна опрема и финан-
сиски средства. 

Пред донесувањето на актот за организирање 
на постдипломски студии, високообразовната орга-
низација ќе побара мислење од соодветната са-
моуправна интересна заедница на образованието. 

Член 58 
Високообразовната организација може самос-

тојно да организира постдипломски студии само за 
оние научни дисциплини односно области што 
претставуваат нејзина основна дејност. 

За научните дисциплини односно области по 
кои ќе се организираат постдипломски студии, ус-
ловите за упис и траењето на студиите се утврду-
ваат со актот за нивното организирање, во соглас-
ност со овој закон. 

За организирање на постдипломски студии за 
граничните научни дисциплини, високообразовните 
организации можат меѓусебно да соработуваат, ос-
новајќи заеднички наставни центри, на кои им се 
доверуваат наставно-научните задачи од постдип-
ломската настава. 

Член 59 
Наставата по постдипломски студии се орга-

низира како студии за научно усовршување (ма-
гистериум) или како студии за специј ализациј а. 

На постдипломски студии се запишуваат кан-
дидати кои се здобиле со високо образование и кои 
покажуваат склоност и способност за научно-
истражувачка работа или се истакнуваат во прак-
тиката. 

Член 60 
Со постдипломските студии за научно усовр-

шување кандидатот се воведува во методите на 
научно-истражувачката работа и му се овозможува 
здобивање на продлабочени знаења за определена 
научна гранка односно научно подрачје. 

Наставата на постдипломските студии за науч-
но усовршување трае најмалку две години. 

Кандидатот кој^ успешно ќе ги положи пропи-
шаните испити и ќе ја одбрани научната работа, 
се здобива со академскиот степен магистер за соод-
ветната научна гранка односно подрачје. 

Член 61 
Со постдипломските студии за специјализаци-

ја на кандидатот му се овозможува стекнување на 
специјални и продлабочени знаења во една или 
повеќе научни и стручни дисциплини, што се пот-
ребни за успешно извршување на стручните работи 
од определено работно подрачје односно за опреде-
лен вид на работа, за кои се потребни специјали-
зирани и продлабочена знаења. 

Наставата по постдипломски студии за спе-
цијализација трае најмалку една година. 

Кандидатот што ќе ги положи пропишаните 
испити и чија стручна работа ќе биде одбранета, 
се здобива со академски степен специјалист за оп-
ределено стручно подрачје. 

Член 62 
Со наставата за перманентно научно и стручно 

усовршување кандидатите се запознаваат со на ј -
новите научни и технички достигања и со нивната 
примена во практиката, им се овозможува здоби-
вање на посебни знаења за определен вид работа 
и знаења потребни за продолжување на натамош-
ното образование. 

Високообразовната организација (од претход-
ниот став) ја организира наставата по своја ини-
цијатива или по предлог од заинтересираните ор-
ганизации на здружениот труд, органи и други ор-
ганизации и во согласност со нив. 

Високообразовните организации соработуваат и 
помагаат во наставата за перманентно усовршува-
ње што ја организираат организациите на здру-
жениот труд и други организации. 

Планот и програмата за наставата за перма-
нентно усовршување ги утврдува високообразов-
ната организација во договор со заинтересирани-
те организации на здружениот труд и други орга-
низации и органи. Со договор се утврдуваат и дру-
гите права и обврски во врска со таа настава. 

Член 63 
Научната работа е составен дел на наставната 

дејност и се врши индивидуално и колективно. 
Научната работа се организира и изведува на 

начин кој ќе овозможи примена на резултатите од 
научно-истражувачката дејност во високообразов-
ната организација како и во соодветната област на 
општествениот труд. 

Член 64 
Високообразовната организација ги воведува 

студентите што покажуваат интерес и способност за 
научно — истражувачка работа во методологијата 
и техниката на научната работа и практично ги 
ангажира во одделни научно — истражувачки 
проекти и други научни истражувања. 

Член 65 
Високообразовните организации можат, во ор-

ганизирањето и изведувањето на научно — ис-
тражувачката и применувачката работа, да со-
работуваат меѓусебно, како и со научно — истра-
жувачки и други организации на здружениот труд 
и со одделни научни работници. 
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Член бб 
Заради унапредување и рационализирање на 

научната работа, високообразовните организации 
можат да се здружуваат со научни организации 
(институти, заводи, клиники, станици и др.), од-
носно со научните единици на тие и други орга-
низации. 

Член 67 
Високообразовните организации можат, за пот-

ребите на наставната и научната работа, самостој-
но или во заедница со други организации и органи, 
да основаат наставни, научни, научно — наставни 
и наставно-уметнички организации на здружениот 
труд (институти, заводи, клиники, огледни стопан-
ства, центри, библиотеки, лаборатории и др.). 

За целите од претходниот став високообразов-
ните организации можат да соработуваат со пос-
тојните наставни, научни и наставно-научни орга-
низации. Односите меѓу високообразовните органи-
зации и тие организации се уредуваат спогодбено. 

Член 68 
Заради унапредување на наставната и науч-

ната работа, особено за изведување на наставата 
по изборните предмети, високообразовните органи-
зации можат да организираат заедничка редовна 
постдипломска настава и научна работа од исти 
или сродни дисциплини. 

За извршување на целите од претходниот став 
можат да се основаат заеднички наставно — науч-
ни организации. 

Меѓусебните односи на високообразовните ор-
ганизации во врска со работата на заедничките 
наставно — научни организации се уредуваат со 
самоуправна спогодба. 

Член 69 
Високообразовните организации на кои се изу-

чуваат истородни наставно-научни дисциплини, за-
должително ја здружуваат својата дејност за тие 
дисциплини. 

Член 70 
Научен степен доктор на науки (докторат на 

науки) се стекнува на сите високообразовни орга-
низации, освен на вишите школи. На уметнич-
ките академии докторат на науки може да се здо-
бива само по теоретските дисциплини. 

Со статутот на организациите од претходниот 
став се одредуваат научните области односно од-
делните научни дисциплини на кои може да се 
стекнува докторат на науки. 

Кога научната област односно дисциплина се 
изучува на повеќе високообразовни организации, 
докторат на науки може да се стекне само во ор-
ганизацијата која е матична за таа научна област 
односно дисциплина. 

Член 71 
Со докторат на науки можат да се здобиваат 

лица што имаат академски степен на магистер од-
носно специјалист и кои покажуваат способност за 
научна работа, како и лица што дипломирале на 
факултет или соодветна високообразовна организа-
ција ,и се истакнале со високостручни работи од-
носно со научни резултати во практиката односно 
објавиле соодветни научни трудови. 

Член 72 
Докторската дисертација претставува самостоен 

придонес на науката и јавно се брани пред коми-
сија составена од професори и доценти, научни со-
ветници, виши научни соработници и научни сора-
ботници. 

Член 73 
Со научен степен доктор на науки може, по 

исклучок, да се здобие и лице кое во научната јав-
ност од соодветната научна област или дисциплина 
се афирмирало со научни и стручни трудови и 
практика, доколку успешно одбрани, пред комиси-

јата предвидена во член 72, еден од објавените 
научни трудови кој претставува самостоен придо-
нес во науката. 

Член 74 
Научниот степен докторат на науки се губи 

ако се утврди дека дисертацијата не претставува 
самостоен труд. 

Член 75 
На истакнати научни и јавни работници од 

земјата и странство, кои со своите дела ја унапре-
диле научната мисла, високообразовната организа-
ција може да им додели титула почесен доктор. 

Член 76 
Поблиски одредби за постапката за пријавува-

ње, изработка, предавање, усниот испит и одбрана 
на докторската дисертација и за содржината на дип-
ломата за стекнатиот докторат, како и за постап-
ката за доделување на звањето доктор на науки од 
член 73 односно почесен доктор, се утврдуваат со 
статутот на високообразовната организација, до-
колку тоа право не е пренесено на универзитетот. 

VI. С Т У Д Е Н Т И 

Член 77 
Статус на студент се стекнува со запишување 

на високообразовна организација. 
Запишувањето на студентите во прва година се 

врши според условите предвидени со статутот на 
високообразовната организација. 

Условите за запишување на студентите на ј -
малку три месеци пред почетокот на учебната го-
дина ги објавува високообразовната организација, 
доколку тоа право со самоуправна спогодба не е 
пренесено на универзитетот. 

Член 78 
Лица што ќе завршат средно образование имаат 

право да се запишат на соодветна високообразов-
на организација. 

Со статутот на организацијата се утврдува кое 
средно образование се смета за соодветно. 

Право на упис на високообразовна организација 
имаат работници од непосредното производство и 
други лица без средно образование, доколку со 
полагање на приемен испит ќе докажат дека мо-
жат успешно да ја следат наставата. 

Високообразовната организација е должна, за 
истакнати работници од непосредното производ-
ство, заради успешна подготовка за полагање на 
приемните испити и заради обезбедување на ос-
нова за успешно следење на наставата во текот 
на студиите, да организира посебна подготвителна 
настава за приемниот испит, доколку од неа тоа 
се бара. 

Остварувањето на правото од овој член како и 
утврдувањето обемот и содржината на програмата 
за подготвителна настава, поблиску се уредуваат 
со статутот на организацијата. 

Член 79 
Студентите што дипломирале на виша школа 

имаат право да ги продолжат студиите на соодвет-
на високообразовна организација. Признавањето на 
положените испити се регулира со статутот на ор-
ганизацијата. 

Член 80 
Уписот на високообразовна организација е 

слободен. 
По исклучок, по предлог од високообразовната 

организација, соодветната самоуправна интересна 
заедница може, врз основа на расположливите ка-
пацитети на таа организација, да го ограничи бро-
јот на студентите. 
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Член 81 
Високообразовната организација, со запишува-

њето на учебната година, му дава на студентот по 
еден примерок од наставната програма и статутот 
на организацијата. 

Организацијата е должна во почетокот на учеб-
ната година да ги запознае студентите со нивните 
права и обврски и да ги определи учебниците и 
литературата што се задолжителни за секој нас-
тавен предмет. 

Член 82 
На високообразовна организација можат да се 

запишат, како вонредни студенти, лица што ги 
исполнуваат условите за запишување, а имаат 
својство на работник во здружениот труд или кои 
од други оправдани причини не се во можност да се 
запишат како редовни студенти. 

Вонредните студенти ги имаат истите права 
како и редовните студенти, освен правата што со 
посебни прописи се сврзани со статусот на редовен 
студент. 

Високообразовната организација, во зависност 
од природата на дисциплината, може да определи 
минимален број на задолжителни вежби, семинари 
и други облици на настава, и да утврди посебни 
рокови и други олеснувања за вонредните студенти. 

Високообразовната организација со статутот мо-
же да го исклучи запишувањето на вонредни сту-
денти, ако вонредното студирање е неспоиво со 
природата на наставата. 

Член 83 
Во рамките на своите студии или заради нив-

но дополнување, студент на една високообразовна 
организација може истовремено да запише оддел-
ни предмети или група предмети на иста или друга 
високообразовна организација и во неа да полага 
испит од тие предмети. 

Правото од претходниот став го имаат и ли-
цата што веќе го завршиле образованието на од-
делна високообразовна организација, а имаат ин-
терес да ги дополнат своите знаења. 

Поблиски услови за примена на одредбите од 
претходните ставови и за правата со кои се стек-
нува кандидатот кој успешно ќе ги положи ис-
питите се утврдуваат со статутот на организација-
та. 

Член 84 
Редовните студенти имаат право и должност да 

ги посетуваат предавањата, семинарите, вежбите, 
практичната работа, да учествуваат и соработуваат 
во наставната и научно-истражувачката работа, ка-
ко и да полагаат испити. 

Редовните студенти имаат право и должност 
да учествуваат во остварувањето на самоуправува-
њето со организацијата. 

Со статутот на организацијата, во согласност 
со овој закон, поблиску се уредуваат правата и 
должностите на студентите. 

Член 85 
Редовните студенти ги остваруваат правата на 

здравствена и социјална заштита, сместување во 
студентските домови, исхрана во студентски рес-
торани, летување во студентски одморалишта, здо-
бивање со стипендии и кредити и други права спо-
ред посебни прописи. 

Член 86 
Дисциплинската одговорност на студентите се 

уредува со статутот на високообразовната органи-
зација. 

Член 87 
Студентот може да се запише во наредната 

година на студии доколку ги исполни условите 
предвидени со овој закон и статутот на високо-
образовната организација. 

Студентот кој не ги исполнува условите за 
упис, повторно ја регистрира студиската година, со 
право на полагање на заостанатите испити. 

Член 88 
Редовен студент од прва година кој не ќе ја 

заврши годината по истекот на две учебни години 
од запишувањето, губи право на редовно студи-
рање како редовен студент на соодветната висо-
кообразовна организација. Тој може мај многу уш-
те еднаш како редовен студент да се запише на 
друга високообразовна организација. 

Одредбата од претходниот став не се приме-
нува на вонредните студенти како и на редовните 
студенти кои од оправдани причини, определени со 
статутот на високообразовната организација, не ги 
исполниле условите за запишување на втора годи-
на. 

Член 89 
Статусот на студент на соодветна високообра-

завна организација престанува: 
— со дипломирање, 
— со испишување од високообразовната орга-

низација, 
— со исклучување од високообразовната орга-

низација, 
— со осуда на казна строг затвор или затвор 

подолг од 6 месеци додека трае казната, 
— поради неисполнувањето на условите за за-

пишување на втора година по истекот на две у-
чебни години од запишувањето. 

Член 90 
На студентите кои студираат во странство, до-

колку земјата во која студираат им бара соглас-
ност од нашата земја, Републичкиот секретаријат 
за образование и наука им ја дава оваа соглас-
ност. 

VII. СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НАПРЕДОКОТ 
И УСПЕХОТ НА СТУДЕНТИТЕ 

Член 91 
Високообразовната организација е дожна да ор-

ганизира систем на следење и оценување напредо-
кот и успехот на студентот. 

Начинот на следење и оценување напредокот и 
успехот на студентите се утврдува со статутот на 
организацијата. 

Член 92 
Успехот на студентите се оценува од 5 до 10. 

Оценката 5 значи незадоволителен успех. 

Член 93 
Иа студентите кои постигнуваат повисок ус-

пех во студиите високообразовната организација им 
овозможува да го завршат школувањето за пок-
ратко време од предвиденото за редовната настава. 

Со статутот на организацијата поблиску се уре-
дуваат условите и начинот на остварување на пра-
вото од претходниот став. 

Со статутот може да се предвиди организира-
ње на посебна настава односно други облици на 
оценување за тие студенти. 

Член 94 
Студентите кои во текот на повторно регис-

трираната година ги положиле заостанатите испити, 
можат да ја запишат наредната година, ако тоа 
го овозможуваат условите за изведување на нас-
тавата, во согласност со статутот на високообразов-
ната организација. 

Член 95 
На студентот кој ќе ги положи сите испити и 

ќе ги изврши сите обврски пропишани со стату-
тот на високообразовната организација, му се из-
дава диплома и уверение за положените испити. 

Во дипломата задолжително се наведува видот 
на образованието и стручната подготовка што се 
стекнува со него, како и стручниот назив, односно 
академскиот степен. 
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УШ. НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ 

Член 96 
На факултетите, институтите, високите шко-

ли и уметничките академии наставниците се изби-
раат во звањата: доцент, вонреден професор и ре-
довен професор. 

На високообразовните организации од прет-
ходниот став можат да се избираат и наставници 
во звањата: предавач и виш предавач. 

На вишите школи наставниците се избираат 
во звањата: предавач и професор. 

Член 97 
За наставник на високообразовна организација 

може да биде избран кандидат кој има висока 
школска подготовка, педагошки квалитети и спо-
собности за самостојна наставна работа и морално 
-политичка подобност. 

Член 98 
За доцент може да биде избран кандидат кој 

има докторат на науки и објавени научни и струч-
ни трудови со кои се потврдуза во владеењето на 
проблемите од областа за која се избира. 

За вонреден професор може да биде избран 
кандидат кој, покрај условите од претходниот 
став, има објавено поголем број научни и стручни 
трудови од значење за развитокот на науката и 
струката во соодветната област. 

За редовен професор може да биде избран 
кандидат кој, покрај условите од претходните ста-
вови, има објавено бројни научни и високостручни 
трудови со кои врши значајно влијание врз раз-
витокот на научната мисла и усовршувањето на 
практиката во соодветната област. 

За редовен професор може да биде поканет 
редовен професор од друг факултет, висока шко-
ла или уметничка академија, истакнат научник 
или стручњак, чии научни односно стручни тру-
дови уживаат општи признанија. 

Член 99 
За вонреден професор и редовен професор, 

по исклучок, може да биде избран и кандидат кој 
нема докторат на науки, ако особено се истакну-
ва во практиката со високостручна работа и со 
научни резултати и ги исполнува другите услови 
предвидени во претходниот член. 

Член 100 
За доцент на уметничка академија по стручно-

уметнички предмети може да биде избран канди-
дат кој има признати уметнички дела, успешно 
дејствување во соодветната област на уметноста 
и покажува способност за наставна работа. 

За вонреден професор на уметничка академија 
по стручно-уметнички предмети може да биде из-
бран кандидат кој има поголем број признати 
уметнички дела, ако добил јавно признание за 
успешно дејствување во соодветната област на 
уметноста и ако покажува особена способност за 
наставна работа. 

За редовен професор на уметничка академија 
по стручно-уметнички предмети може да биде 
избран кандидат кој остварил такви уметнички 
дела односно резултати во соодветна област на 
уметноста, со кои врши влијание врз развитокот 
на таа област. 

Одредбите од став 1, 2 и 3 се однесуваат и на 
наставниците по стручно уметнички предмети во 
другите високообразовни организации. 

За избор на наставник на уметничка академи-
ја по теоретските предмети се применуваат одред-
бите од член 98 и 99 на овој закон. 

Член 101 
За предавач на факултет, институт, висока 

школа и уметничка академија може да биде из-
бран кандидат кој завршил соодветен факултет и 

владее со проблемите на својата дисциплина, и 
ако има посебно искуство во практиката, како и 
кандидат кој има академско звање магистер или 
стручно звање специјалист. 

За виш предавач на факултет, институт, ви-
сока школа и уметничка академија може да биде 
избран кандидат кој завршил соодветен факул-
тет, има бројни стручни трудови, повеќегодишно 
искуство во наставата или во успешното водење 
на работите од својата струка односно има ака-
демско звање магистер или стручно звање специ-
јалист. 

Член 102 
За предавач на виша школа може да биде из-

бран кандидат кој завршил факултет и владее со 
проблемите на својата дисциплина, ако има прак-
тично искуство во наставата, односно во водење-
то на работите од својата струка, како и канди-
дати кои имаат академско звање магистер ади 
специјалист. 

За професор на виша школа може да биде 
избран кандидат кој, покрај условите од претход-
ниот став, има научни односно стручни трудови 
и повеќегодишно искуство во наставата односно 
во водењето на работите од својата струка. 

Член 103 
На лица вработени во високообразовните и 

други организации и заедници што ги исполну-
ваат условите за наставнички и асистентски зва-
ња предвидени со овој закон, а за кои нема сло-
бодно работно место за наставник и асистент, ви-
сокообразовната организација може да им доде-
лува насловни наставнички и асистентски звања. 
Постапката за доделување на насловни настав-
нички и асистентски звања ја поведува органот 
определен со самоуправен општ акт на органи-
зацијата односно заедницата. 

Изборната постапка се спроведува на начинот 
предвиден за избор на редовни наставници и со-
работници на високообразовните организации. 

Член 104 
Во високообразовните организации кои орга-

низираат научно-истражувачка работа и во науч-
ните организации во нивен состав можат да се 
избираат научни и стручни соработници според 
одредбите на Законот за организирање на науч-
ните дејности и статутот на високообразовната ор-
ганизација. 

Научните и стручните соработници работат на 
остварувањето на научните задачи на високообра-
зовната организација, на издигањето на научниот 
кадар и на изведувањето на определени видови 
настава. 

Член 105 
Заради перманентно издигање на наставниот 

и научниот подмладок и вршење на одделни ра-
боти сврзани со наставната и научната работа, на 
високообразовните организации се избираат сора-
ботници и демонстратори. 

Соработниците се избираат во звањата: по-
млад асистент, асистент и лектор. 

Високообразовната установа м о ж е да утврди 
и други звања за соработниците. 

Член 106 
За помлад асистент може да биде избран кан-

дидат кој завршил соодветен факултет и покажува 
способност за научна и стручна работа. Оценува-
њето на способноста се определува со статутот на 
високообразовната организација. 

За асистент може да биде избран кандидат кој 
има академско звање магистер или специјалист 
и покажува способност за научна и стручна ра -
бота и за наставнички позив. 

За асистент на уметничка академија може да 
биде избран и кандидат кој нема академско звање 
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магистер, ако ги исполнува другите услови од 
претходниот став и има објавено научни и струч-
ни работи. 

Звањето асистент може да биде завршно 
звање. 

За лектор може да биде избран кандидат кој 
има завршено соодветно високо образование, вла-
дее со јазикот за кој се избира и има способност 
за изведување на наставата. Предност имаат кан-
дидатите со академско звање магистер или струч-
но звање специјалист. 

Член 107 
Студенти што покажуваат успех во наставата 

и интерес и способност за научно-истражувачка 
работа се избираат за демонстратори според од-
редбите на статутот на високообразовната органи-
зација. 

Член 108 
Со статутот на високообразовната организаци-

ја се одредуваат видовите на наставната и науч-
ната работа во чие изведување учествуваат сора-
ботниците, лекторите и демонстраторите. 

Член 109 
На наставниците и соработниците од предметот 

општонародна одбрана на високообразовните ор-
ганизации во ед се применуваат одредбите на овој 
закон, кои се однесуваат на наставниците и со-
работниците. 

Член НО 
Изборот на наставници и соработници се врши 

по пат на јавен конкурс и врз основа на реферат 
на посебна комисија. 

Комисијата за избор на наставници и соработ-
ници се состои од најмалку три члена, од кои 
најмалку два се од научната, односно уметничката 
област за која се избира наставникот односно со-
работникот. Другите членови можат да бидат од 
блиски или сродни научни односно уметнички об-
ласти. 

Членовите на комисијата од редот на настав-
ниците не можат да бидат со пониско звање од 
звањето за кое се избира наставникот. 

Член 111 
Комисијата за сите пријавени кандидати му 

поднесува на органот што врши избор реферат во 
рок што тој ќе го определи. 

Во рефератот се дава оценка и образложе-
ние на сите битни елементи за изборот. 

Високообразовната организација е должна да 
го објави рефератот на комисијата на начин пред-
виден со статутот најмалку 15 дена пред денот на 
изборот. 

Член 112 
Редовните професори се преизбираат секоја 

шеста година до навршувањето на 60 години од 
животот. 

Вонредните професори, доцентите и професо-
рите на вишите школи се преизбираат секоја пет-
та година. 

Другите наставници и соработници се преиз-
бираат секоја трета година. 

Помладите асистенти се преизбираат во тоа 
звање само еднаш. 

На повторниот избор се применуваат одред-
бите што важат за избор на наставници и сора-
ботници. 

Член 113 
Истакнати стручњаци од практиката односно 

од научните организации кои немаат својство на 
работник во здружениот труд во високообразов-
ната организација, можат да учествуваат во из-
ведувањето на наставата по одделни дисциплини 
под условите утврдени со статутот на високообра-
зовната организација. 

Лицата од претходниот став можат да се здо-
бијат со наставнички звања, доколку ги исполну-
ваат условите предвидени со овој закон. 

Член 114 
Со статутот на високообразовната организаци-

ја поблиску се пропишуваат условите и постап-
ката за избор на наставниците и соработниците. 

Член 115 
На наставник може да му престане својството 

на работник и пред истекот на времето за кое е 
избран ако се установи дека нема педагошки ква-
литет и способност за самостојна наставна ра-
бота или дека е морално-политички неподобен за 
позивот. 

Член 116 
На наставниците и научните работници на 

факултетите, институтите, високите школи, умет-
ничките академии и нивните наставни и научни 
организации им престанува редовниот работен 
однос, доколку ги исполнуваат условите за оства-
рување правото на полна старосна пензија. 

Одредени афирмирани наставници, кои се спо-
собни и неопходни за изведување на наставниот 
процес, а ги исполнуваат условите за полна ста-
росна пензија, по исклучок, можат да изведуваат 
настава на високообразовната организација до 70 
години од животот. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 117 
Постојните високообразовни организации ќе 

ја усогласат својата организација и работа со од-
редбите на овој закон во рок од 1 година од де-
нот на неговото влегување во сила. 

Член 118 
Затечените наставници и соработници на висо-

кообразовните организации, кои на денот на вле-
гувањето во сила на овој закон не ги исполнуваат 
условите определени со него, можат да бидат пов-
торно избрани во затеченото звање нај мио гу уште 
7 години од денот на неговото влегување во сила. 

Наставниците од претходниот став, кои на де-
нот на влегувањето во сила на овој закон имаат 
најмалку 20 години работен стаж, од кои во зва-
њето наставник најмалку 12 години, можат пов-
торно да бидат избирани во затеченото звање, а 
наставниците вработени на високообразовните ор-
ганизации фомирани по 1965 година, можат да би-
дат избирани во затеченото звање ако имаат по-
минато најмалку 5 години во наставничко звање. 

Член 119 
Изборите започнати пред влегувањето во си-

ла на овој закон можат да завршат според порано 
важечките услови за избор во звањето на работ-
ните места на наставниците и соработниците, но 
само за звањата предвидени во овој закон. 

Член 120 
Одредбите од член 88, став 1 од овој закон 

ќе се применуваат на студентите од 1 година од 
учебната 1975/76 година. 

Член 121 
Високообразовните организации се должни да 

ја обезбедат примената на наставните планови, 
предвидени со член 55 од овој закон, најдоцна до 
учебната 1976/77 година, освен примената на али-
неја 2 и 3 од член 55 до учебната 1979/80 година. 
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Член 122 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон, престанува да важи Законот за високото 
школство во Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65 и 9/68). 

Член 123 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

566. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПОСВОЈУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за посвојување, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на општините и на Општествено-политички-
от собор, одржани на 26 декември 1974 година. 

Број 03-3158 
26 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски е. р. 

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

НОТ ЗА ПОСВОЈУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за посвојување („Службен весник 

на СРМ", број 5/73), во член 12 став 1 на крајот на 
ставот се брише точката и се додаваат зборовите: 
„или според живеалиштето на посвоителите". 

Член 2 
Во член 17 став 2 и во член 22 став 1 зборот: 

„презимето" се заменува со зборовите: „личното 
име". 

Член 3 
Членот 18 се менува и гласи: „Ако е изврше-

но потполно посвојување врз основа на решението 
на надлежниот орган за старателство, во матич-
ната книга на родените, како родители на детето 
ќе се запишат посвоителите, а како место на раѓа-
ње на детето ќе се запише местото што спогодбе-
но ќе го определат посвоителите и органот за ста-
рателство. 

Матичарот е должен да изврши нов упис во 
книгата на родените и за тоа ќе им издаде на пос-
воителите извод од матичната книга на родените". 

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

нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

567. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд, 
Соборот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 декември 1974 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА 
НА ЕКОНОМСКИОТ И СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО 1975 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, со учество на организациите на здруже-
ниот труд, остварено преку Стопанската комора на 
Македонија, самоуправните интересни заедници, 
ошнтествено-политичките и другите организации, 
во согласност со основите на заедничката полити-
ка на економскиот и социјалниот развој на Југосла-
вија во 1975 година, врз основа на потребата за 
остварување на натамошен динамичен економски 
и социјален развој и стабилизација на стопанските 
текови, неопходноста од побрза изградба на опш-
тествено-економскиот систем врз принципите на 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и во духот на одлуките на X конгрес на 
СКЈ и на VI конгрес на СКМ и потребата за попот-
полно остварување на целите и задачите на раз-
војот утврдени во Општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија за периодот од 1971 
до 1975 година, ги утврдува основите на заеднич-
ката политика на економскиот и социјалниот раз-
вој на Социјалистичка Република Македонија во 
1975 година. 

Со оваа резолуција, се утврдуваат и насоките 
и рамките на мерките на економската политика и 
основите на општествените договори со кои се обез-
бедува спроведување на заеднички, договорно утвр-
дената политика на економскиот и социјалниот раз-
вој на Социјалистичка Република Македонија во 
1975 година. 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКА-
ТА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ 

УТВРДЕНИ СО РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА 1974 
ГОДИНА 

1. Со Резолуцијата за основите на политиката 
на општествено-економскиот развој на Социјалис-
тичка Република Македонија во 1974 година беше 
предвидено политиката на развојот да биде насоче-
на кон доследно и целосно спроведување на устав-
ните начела и норми за општествено-економската 
положба на работните луѓе во здружениот труд и 
за самоуправувањето; активно ангажирање во сов-
ладувањето на инфлаторните тенденции и пости-
гање на повисок степен на општа стабилност; по-
дигање на нивото на доходноста во стопанството 
и остварување на порационална распределба на до-
ходот; забрзување на динамиката на стопанскиот 
развиток; зголемување на животниот стандард; ди-
намизирање на инвестиционите вложувања во сто-
панството и остварување на предвидената струк-
тура на вложувањата според планот. 

2. Остварувањето на овие цели и задачи на 
развојот во 1974 година беше доста сложено. Иако 
врз нив дејствуваа повеќе позитивни фактори, ис-
товремено, беа присутни и такви објективни окол-
ности и проблеми кои бараа перманентни напори 
за нивно разрешување. 

Посебно влијание врз остварувањето на овие 
цели имаше донесувањето на Уставот на СФРЈ и 
Уставот на СРМ, на заклучоците на X конгрес на 
СКЈ и на VI конгрес на СКМ, со кои се создадоа 
поволни општи услови за натамошен развој на оп-
штествените односи. 

Врз овие основи, во 1974 година веќе се доне-
сени решени!а за трансформација на државниот 
капитал, формирани се интересни заедници, из-
вршени се измени во даночниот систем, интензи-
виран е процесот на формирањето на основните ор-
ганизации на здружениот труд и се постигнати ме-
ѓурепублички-покраински договори за некои пра-
шања од заедничката развојна политика. 
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Истовремено беа подобрени и некои услови на 
стопанисувањето, пред се, беше обезбедена поста-
билна ликвидност на стопанството и банките во 
споредба со 1973 година, подобрена е снабденоста 
на стопанството со суровини и на пазарот со пре-
хранбени производи, динамизирана е побарувач-
ката на стоки на домашниот пазар, а и условите 
за динамизирање на извозот на повеќе производи 
беа поповолни. 

Врз стопанските движења во оваа година, ме-
ѓутоа, дејствуваа и неповолни услови и фактори, 
а пред се, влошувањето на надворешно-економски-
те односи на стоковен и монетарен план, наследе-
ните структурни диспропорции, високата стапка на 
инфлацијата и друго. 

3. И покрај сложеноста на општите услови на 
стопанисувањето, како резултат на крупните на-
пори на здружениот труд и преземените мерки, 
на повеќе подрачја во развојот во 1974 година се 
постигнати натамошни резултати. 

Остварен е натамошен растеж на материјалното 
производство. Се цени дека општествениот производ 
во вкупното стопанство ќе биде на повисоко ре-
ално ниво за околу 6,5%, а по жител за близу 
5*Уо. Во овие рамки се очекува општествениот про-
извод во општественото стопанство да биде зго-
лемен за близу 9°/о, додека во индивидуалното 
стопанство, со оглед на неповолните климатски 
услови за земјоделското производство и високото 
ниво во претходната година, ќе биде понизок за 
околу 4'°/о. 

Во овие рамки порастот на општествениот 
производ во индустријата ќе изнесува околу 9%. 
При ова е обезбедено осетно повисоко ниво на 
производството на електрична енергија и произ-
водство на основни репродукциони материјали, 
што позитивно придонесе за снабденоста на сто-
панството во Републикава и во земјава во цели-
на. Интензивиран е прометот во трговијата и ту-
ризмот, обезбедено е повисоко ангажирање на 
градежната оператива, особено за извршување на 
работи во странство и се постигнати видни ре-
зултати и во другите дејности на активноста. 

Како резултат на вкупната стопанска актив-
ност и преземените мерки, вработеноста во опш-
тествениот сектор ќе биде зголемена за 5,2'°/о и ќе 
достигне ниво од 313 илјади лица. Ваквиот пораст 
е над предвидувањата за оваа година (3,6%) и 
придонесува за натамошно подобрување на ак-
тивноста на населението. Во овие рамки, порас-
тот на вработените во стопанството изнесува 5,3%, 
а во нестопанството 4,7'°/о. Најголем дел од порас-
тот е остварен со проширување на активноста во 
индустријата, трговијата и угостителството и зе-
мјоделството. 

Во проширувањето на надворешно-трговската 
размена се постигнати натамошни резултати. Во 
овие рамки извозот на стоки бележи интензивен 
пораст и се цени дека во 1974 година ќе биде на 
повисоко реално ниво за околу 13'%. Остварениот 
пораст на извозот на индустриски производи е 
над предвидениот за оваа година и има видно 
поттикнувачи влијание врз порастот на произ-
водството во повеќе гранки. 

Во 1974 година се интензивирани и тенден-
циите на квалитативните фактори на развојот. 
Нивото на продуктивноста на трудот во општес-
твениот сектор на стопанството е покачено за 

- 3,5%. 
Во развојот на животниот стандард, како ре-

зултат на општата стопанска активност, остварен 
е пораст на средствата за потрошувачка. 

Прекинат е процесот на реално опаѓање на 
просечните лични доходи и е обезбеден реален по-
раст од околу 2,5%, колку што и се очекуваше. 
Се цени дека номиналното ниво на просечните 
лични доходи по вработен во 1974 година ќе из-
несува околу 2.100 динари. 

Активноста во 1974 година стопанството ќе ја 
заврши со зајакната материјална основа. Органи -

- зациите на здружениот труд во општествениот 
производ учествуваат со околу 72'%, спрема 69,6% 

во минатата година, што е резултат на поумере-
ниот пораст и релативното смалување на учес-
твото на законските и договорните обврски. Се 
цени дека ќе бидат намалени и загубите. Оства-
рена е и порационална распределба на доходот. 
Видно е покачено учеството на средствата издво-
ени во фондови, што е од особено значење за на-
тамошната проширена репродукција и за одржу-
вање на неопходното ниво на ликвидност. 

Општо земено, во 1974 година е остварен и по-
бавен пораст на расходите на општите и заеднич-
ките потреби од порастот на доходот. 

Постигнати се видни резултати и во другите 
домени. 

Изградени се поголем број станови и е обезбе-
ден континуитет во отпочнувањето на нови, што 
е од значење на натамошната реализација на за-
дачите сврзани со подобрувањето на стандардот на 
живеење на работните луѓе. Се цени дека годинава 
ќе бидат изградени околу 9.000 станови, од кои око-
лу 700 станови се од фондовите за солидарна стан-
бена изградба во повеќе места во Републикава. 
Наедно, ќе се пренесат во изградба околу 15.000 
станови. 

Обезбеден е повисок стандард на здравствена 
заштита и е остварен поголем обем на здравстве-
ни услуги на населението. Тоа е остварено во ус-
лови на проширена и модернизирана амбулантно-
поликлиничка мрежа, проширени болнички ка -
пацитети и зголемен број на лекари и друг меди-
цински кадар. Како резултат на реализацијата на 
посебните акциони програми, во 1974 година е на -
малена смртноста на доенчињата на 67 промили, а 
е интензивирана и изградбата на водоводи во пове-
ќе населени места и села и слично. 

Во образованието ка ј сите степени, е зголеме-
на опфатеносга на децата од генерациите, а со 
тоа е покачен и бројот на учениците и студентите 
во однос на минатата година. Истовремено е про-
ширен и училишниот простор во основното и ви-
сокото образование. Подобрени се и ученичкиот и 
студентскиот стандард преку обезбедување и ва-
лоризација на студентски кредити и партиципи-
рање во сместувањето и исхраната на учениците 
и студентите. 

Во 1974 година е остварена проширена кул-
турна активност и е забрзан процесот на омасо-
вување на физичката и техничката култура. Тоа 
е остварено во услови на проширени капаците-
ти и зголемена активност на институциите од об-
ласта на културата. 

Зголемен е бројот на лицата што се здобиле со 
право на старосна и друг вид пензија, одржан е 
интензивен развој на институциите за детска заш-
тита и се остварени проширени права на заштита 
на борците од НОБ. 

Ваквите резултати во развојот во 1974 година 
позитивно ќе влијае врз натамошниот економски и 
социјален развој во 1975 година. 

4. За разлика од ова, на некои подрачја од 
развојот целите и задачите се остваруваат со за-
бавена динамика. Се цени дека такви тенденции ќе 
се пренесат и во 1975 година, што може да има 
соодветно влијание врз идните движења и разво-
јот воопшто. 

Меѓу овие, посебно внимание заслужуваат не-
колку прашања: 

(1) Меѓу најсложените проблеми на тековната 
економска состојба во оваа година е јакнењето на 
интензитетот на инфлацијата на домашниот пазар, 
што ќе има неповолно влијание врз развојот и 
во идната година. Порастот на цените и трошоците 
за живот е интензивен и над договорените рамки. 
Оваа положба, и покрај преземените мерки со анти-
инфлационата програма, ги исцрпува средствата 
на стопанството и ги девалвира напорите за 
зачувување на животниот стандард на население-
то. Забрзаниот пораст на цените во оваа го-
дина, со еден дел, е последица на јакнењето на 
и н ф л а т о р н и ^ движења на светскиот пазар, што беа 
посебно потенцирани со енергетската криза, но ис-
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товремено него го условуваат и кумулирани^ внат-
решни проблеми, а пред сд, одредените структурни 
диспропорции. 

Процесите на светскиот пазар, со оглед на 
нивната сложеност и интензитетот на инфлацијата 
и поради отвореноста на нашето стопанство, сека-
ко, ќе имаат одредено неповолно влијание врз раз -
војот и во идната година. 

Имајќи ги предвид Остварените и очекувани-
те тенденции во движењето на цените до крајот 
на оваа година, и во 1975 година ќе се пренесе ре-
лативно висок пораст на цените. К а ј цените на 
мало, оценето е, дека преносот би изнесувал око-
лу 14%, а к а ј трошоците за живот околу 11 — 
12%. Ваквата положба секако ќе бара енергични 
мерки и напори за отстранување на причините 
на инфлацијата и за смалување на нејзиниот ин-
тензитет. 

(2) Не се остваруваат очекуваните движења и 
во инвестиционата активност во Републиката. Ин-
вестиционата активност се остварува под реалното 
ниво од минатата година. Се цени дека вкупните 
инвестициони вложувања во основни фондови во 
општествениот сектор ќе бидат номинално пови-
соки за околу 16%, а во стопанството за околу 
15%. Бавниот тек на инвестиционата активност, а 
особено на стопанските инвестиции, е повеќегодиш-
на тенденција и претставува наш крупен проблем 
кој имаше, и ќе има, неповолно влијание врз на-
тамошниот развој. 

(3) Индустриското производство, иако се уште 
се остварува со релативно динамичен пораст, веќе 
неколку години одржува ист интензитет, и во пос-
ледниве месеци дури има и тенденција на сма-
лување на темпото на растежот. 

Од гледиште на идната динамика на движе-
ње на индустриското производство, загрижува и 
положбата околу порастот на залихите и бавната 
реализација на готовите производи во некои гран-
ки, а, пред се, во поголемиот дел на преработувач-
ките капацитети. 

(4) Стојат отворени и некои други прашања и 
проблеми што ќе се пренесат и во наредната го-
дина. 

Се уште во Републикава е присутен пробле-
мот на релативно ниски просечни лични доходи 
на вработените. Тие се најниски во земјата, а во 
1974 година се движат повторно со процес на по-
качување на разликите во споредба со целата 
земја. 

Останува и натаму потребата од интензивно 
вработување. 

Во 1975 година развојот ќе се остварува во 
отежнати услови за снабдување со енергија, а по-
себно со електрична енергија. Во целата земја се 
очекува одреден дефицит во електрична енергија, 
а дефицит ќе се јави и во електро-билансот на 
Републикава. 

Останува и натаму потребата од редовно обез-
бедување со суровини на веќе изградените индус-
триски капацитети, за редовно обезбедување на гра-
дежништвото со бетонски челик и слично. 

Повторно се зголемува и меѓусебната задолже-
ност на стопанството. 

Во стартот на развојот во идната година, покрај 
тешкотиите во внатрешните стопански движења, 
се влегува и со неизвесност за натамошниот тек 
на економската состојба во светот. 

Ваквата состојба, со оглед на сложеноста и 
влијанието врз целокупниот развој, укажува на 
потребата од општи напори и мерки за решавање 
на присутните проблеми. Овие прашања, нужно ќе 
треба да бидат решавани во континуитет и ќе 
влијаат врз формирањето на политиката на опш-
тествено-економскиот развој во 1975 година. 

II 
ОСНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА НА 
ЕКОНОМСКИОТ И СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО 

1975 ГОДИНА 

Основни цели и задачи 
1. Заеднички цели и задачи на политиката за 

економскиот и социјалниот развој во 1975 година 
се: остварување на натамошен стопански и соција-
лен развој на Републикава; одржување позитивни 
тенденции на создавање услови за стабилизација 
на стопанските текови врз потрајна основа; ната-
мошен реален пораст на животниот стандард: по-
добрување на материјалната положба и репродук-
тивната способност на организациите на здруже-
ниот труд; остварување натамошни измени во 
структурата на производството и инвестициите спо-
ред предвидувањата со среднорочниот план оства-
рување на позабрзан развој на недоволно раз-
виените краишта во Републиката и натамошно 
јакнење на одбранбената способност на Републи-
ката и на сите елементи на системот на народ-
ната одбрана, како и јакнење на безбедноста и 
општествената самозаштита. 

Тргнувајќи од договорно утврдените цели и 
задачи на економскиот и социјалниот развој во 
1975 година акциите и напрегањата заеднички 
ќе бидат насочени кон: 

(1) Забрзување на процесот на здружување и 
поврзување на организациите на здружениот труд. 
Во овие рамки ќе се оствари натамошно уставно 
престројување на организациите на здружениот 
труд и тоа ќе претставува мошне значајна фаза во 
која ќе се продлабочат досега постигнатите резул-
тати и ефикасно ќе се елиминираат про јавените 
слабости: ќе се забрза донесувањето на самоуправ-
ни спогодби и општествени договори и врз таа 
основа ќе се решаваат битните прашања од раз-
војната политика, што ќе доведе и до јакнење на 
улогата на здружениот труд во регулирањето на 
тековите на општествената репродукција; ќе се 
консолидира и засили активноста на самоуправ-
нР1те интересни заедници и нивното самоуправно 
поврзување со корисниците на услугите; врз са-
моуправни основи ќе се утврдат основните за 
заедничката политика за долгорочен развој и по-
литиката за општествено-економски развој на Со-
цијалистичка Република Македонија од 1976 до 
1980 година; и ќе се оствари обемна законодавна 
дејност, насочена, пред се, кон уредување на од-
носите и институциите предвидени со Уставот, ка -
ко и кон усогласување на постојните закони со 
Уставот. 

(2) Одржување на динамичен растеж на ма-
теријалното производство. Во 1975 година ова ќе 
претставува посебна значајна задача и потреба на 
Републикава и ќе бара посебни заеднички напре-
гања и организираност. Тоа ќе треба да се пос-
тигне во услови на истакнати тенденции на сми-
рување на побарувачката на домашниот и стран-
ските пазари, при релативно неповолна платно-
билансна положба на земјата, што ќе се пренесе во 
1975 година, и при напрегнат електроенергетски 
биланс на потрошувачка на енергија. Поп таа по-
ложба, со покачување на сопственото производство, 
рационална употреба на залихите и неопходен 
увоз на репродукциони материјали и суровини, ќе 
се вложуваат напори да се обезбеди несмален по-
раст на материјалното производство; да се оствапи 
максимално можно производство на електрична 
енергија од електроизворите во Републикава: нав-
ремено да се активираат инвестициите во тек, да 
се обезбеди брза замена и проширување на сорти-
ментот на производството кон потребите на пазапи-
те; и да се одржи динамичен извоз на стоки, како 
услов за поголем простор на производство и пока-
чување на потребниот увоз на материјали и опрема 
за репродукција. 
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(3) Интензивирање на движењата на квалита-
тивните фактори на развојот. Тоа во 1975 година ќе 
претставува појдовна основа за надминување на 
проблемите сврзани со последиците од високата 
инфлација на трошоците за производство и живот, 
за јакнење на доходноста и конкурентната спо-
собност на стопанството, за реалниот пораст на ж и -
вотниот стандард и за остварување на другите цели 
и задачи на опште:твего-економскиот развој. За таа 
цел и натаму ќе се води политика за пораст на 
продуктивноста на трудот, за сабр ана циркул ција 
на расположливите парични средства; за намалу-
вање на застојот во производството; за осовреме-
нување на организацијата на производството; и за 
подобрување на ефикасноста во вршење на услу-
гите на здравствена и социјална заштита на на-
селението и образованието на кадрите. 

(4) Обезбедување услови за одржување на ин-
тензитетот на економско активирање на населе-
нието. За тоа и во 1975 година ќе се вложуваат 
напори и ќе се создаваат услови преку проширу-
вање на работните места во општествениот сектор 
и натамошно континуирано остварување на посеб-
ните мерки да се овозможи вработување на цели-
от годишен прираст на активното население и да 
се запре тенденцијата на пораст на бројот на ли-
цата кои бараат работа. 

(5) Покачување на доходноста на стопанството. 
Во 1975 година напорите за покачување на доход-
носта на стопанството неодложно треба да добијат 
нагласено место во политиката на развојот и на 
тој начин успешно да се надминуваат последици-
те на инфлацијата и да се создава простор за ре-
ален пораст на личните доходи и на животниот 
стандард врз рационална распределба на доходот. 

Сметајќи на натамошни неповолни ефекти од 
инфлацијата врз трошоците на репродукцијата и 
трошоците за живот со несмален интензитет ќе се 
води политика на преземање на економски и дру-
ги мерки за: брза и поадекватна заштита од не-
гативните влијанија што ќе се јават во меѓуна-
родните движења; за засилено штедење во репро-
дукцијата; за ограничување на расходите за оп-
шта и заедничка потрошувачка; за поадекватна 
политика на даноци и други фискални давачки; 
за подигање продуктивноста и ефикасноста во ра-
ботењето воопшто; и за адекватна договорена по-
литика на цени и нејзино доследно спроведување. 

Неопходно ќе се остваруваат и поизострена 
финансиска дисциплина, особено во наплатата на 
побарувањата, што е услов да се обезбеди неоп-
ходната ликвидност на стопанството и банките; 
отстранување на жариштата на загуби, кои, иако 
се намалени, ед уште претставуваат проблем; за-
брзување на активизациониот рок на градба на 
инвестициите и друго. 

(6) Во рамките на размената со странство из-
возот на стоки да се оствари со по динамичен по-
раст од порастот на производството. Притоа, и на-
таму тежиштето ќе биде дадено кон ориентација 
на извоз на стоки со повисок степен на финали-
зација. Врз таа основа, покрај другото, ќе се бара 
решение за ублажување на ефектите од високите 
разлики меѓу увозните цени на суровините и ма-
теријалите и цените што се формираат при из-
возот. 

Ке се вложуваат напори увозот на стоки, по-
себно репродукционите материјали, суровини и 
опрема, да се остварува на ниво кое ќе обезбеди 
непречен пораст на предвиденото производство. 

(7) Интензивирање на инвестиционите вложу-
вања. Тргнувајќи од потребата за забрзано про-
ширување на материјалната основа, која послед-
ните години се остварува со намален интензитет 
и видно заостанува зад предвидувањата со Сред-
норочниот план и од положбата дека во 1975 го-
дина се пренесува значајна програма на инвести-
циони зафати, тежиштето на активноста ќе биде 
насочено првенствено кон интензивирање на ра-
ботите по веќе обезбедените кредитни аранжмани, 
а особено кон забрзување на градбата на електро-

централите и градбата на објектите врз кои се 
обезбедува производство на суровини, храна и 
прехранбени производи како и производство за 
извоз. 

Основи на заедничката политика на економскиот 
и социјалниот развој 

1. Тргнувајќи од расположливите материјални 
ресурси, од можностите утврдени со материјални-
те и финансиските биланси на земјава и другите 
општи услови, оценето е дека ќе се оствари ре-
ален пораст на општествениот производ на вкуп-
ното стопанство од 7 до 7,5%, при што во опште-
ственото стопанство за околу 8%, а во индивиду-
алното за околу 3%. 

Остварувањето на ваков динамичен стопански 
растеж, базиран врз јакнење на квалитетните еле-
менти во стопанисувањето, ќе биде од примарно 
значење и основа за да се создадат услови за по-
трајна стабилизација. 

Натамошното одржување на динамично темпо 
на индустриското производство и во 1975 година 
ќе претставува основен фактор за вкупната дина-
мика на стопанскиот растеж и за успешно реша-
вање на отворените проблеми во развојот. Оцене-
то е дека во 1975 година индустриското производ-
ство треба да се зголеми за околу 8 до 9%. За 
вкупните резултати од видно значење ќе биде да 
се оствари пораст на производството и услугите 
во земјоделството, шумарството, градежништвото, 
сообраќајот, трговијата и угостителството посебно 
туризмот и занаетчиството. Врз таа основа треба 
да бидат остварени натамошни позитивни струк-
турни измени во стопанството а, пред се, во на-
сока на зголемување на учеството на индустрија-
та. Притоа, од посебно значење ќе биде да се одр-
ж и интензивно производство на електрична енер-
гија, производство на репродукциони материјали 
и земјоделското производство. При повисоко ниво 
на инвестиции во 1975 година неопходно е повеќе 
да се активира и градежништвото во извршува-
њето на градежните работи во Републиката. 

Тргнувајќи од тоа дека потрошувачката на 
електрична енергија во 1975 година ќе достигне 
околу 3,8 милијарди киловат часови, производство-
то на електрична енергија во Републиката неоп-
ходно треба да се движи на околу 1,3 милијарди 
киловат часови и со тоа да се покријат приближ-
но 35% од вкупните потреби. Остатокот да се обез-
беди од другите извори во земјава. 

Залага јќи се за политиката за што повисоко 
производство на сопствени материјали, од општ 
интерес е да се обезбеди повисоко производство 
на производите од металургијата, неметалите, гра-
дежната индустрија и дрвната индустрија. Ориен-
тацијата неопходно мора да биде кон обезбедува-
ње натамошен пораст на суров челик, лимови и 
ленти, обоени метали и префабрикати од обоени 
метали, синтетички влакна, пластични маси, кера-
мика, материјали за исполнување на ѕидови и 
друг градежен материјал, производство на фур-
нир, шпер-плочи и плочи-иверици, целулоза и 
слично. 

Оценето е дека во земјоделството треба да дој-
де до подобрување на структурата на сеидбената 
површина, во прв ред со зголемување на површи-
ните под индустриски култури, кои оваа година, 
поради лошите временски услови, беа засеани во 
помал обем. Предвидено е во поголем обем да би-
дат засеани површините под главните индустрис-
ки култури (сончоглед, памук, шеќерна репка, ту-
тун) и ориз. Предвидено е позитивните тенденции 
што се присутни во движењето на сточниот фонд 
во последниве години да продолжат и во наред-
ната година, бидејќи се вложуваат значителни на-
пори и средства за унапредување на сточарството. 
Врз таа основа е оценето дека ќе се оствари на-
тамошен пораст на сточниот фонд особено во оп-
штествениот сектор. Врз база на овие промени во 
сточниот фонд и поефикасни одгледувачки мерки, 
се смета на зголемување на сточарското производ-
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ство, при што производството на месо да се зго-
леми за околу 2 илјади тони (5°/о), на млеко за 
околу 6 милиони литри (5%), а производството на 
ја јца за околу 80 милиони парчиња (20%). Со зго-
лемувањето на сточниот фонд заеднички е оце-
нета потребата за ширење и на површините под 
крмни култури. 

Ќе се продолжи со натамошни зафати за ре-
конструкција, модернизација и проширување на 
сообраќајните капацитети и сообраќајниците. Из-
градбата и реконструкцијата на патната мрежа ќе 
се врши според Програмата за 1971—1975 година. 

Во 1975 година ќе продолжи политиката на 
интензивирање на рударските истражувања. 

Ќе се остварува натамошно проширување на 
основната мрежа на системот за заштита од гра-
добијност. 

Ќе продолжи политиката на пошумување на 
годините. Истовремено ќе биде неопходно да се 
обезбеди и подобра заштита, подигање и рацио-
нално користење на шумите. 

2. Натамошниот развој на економските одно-
си со странство треба да претставува важен ф а к -
тор за остварување на очекуваниот пораст на про-
изводството и, воопшто, за одржување на дина-
мична стопанска активност. Врз зголеменото про-
изводство, особено на она кое е извозно ориенти-
рано и можностите за пласман на странските па-
зари, ќе се оствари натамошен пораст на извозот 
на стоки по стапка од 12°/о. Нестоковните девизни 
приходи е оценето дека ќе бележат пораст од око-
лу 15% и ќе имаат значајно место во проширува-
њето на размената со странство. Активноста ќе 
биде насочена и кон проширување на деловно-
техничката соработка, производ ств ено-инду с т р у -
ката кооперација, кредитно-финансиските односи 
и слично. 

3. Со политиката за вработување на населе-
нието во 1975 година неопходно е да се создаваат 
услови за активирање на околу 19 илјади лица. 
Тоа е услов да се обезбеди вработување на при-
растот на активното население, на дел од невра-
ботените и на дел од лицата што се враќаат од 
привремена работа во странство. Врз порастот на 
производството и вршењето на услугите во опште-
ствениот сектор, бројот на вработените би требало 
да достигне просечно ниво од околу 325 илјади 
лица, што е повисоко за околу 4,0% или за околу 
12,5 илјади лица во споредба со претходната го-
дина. Со поголемо ангажирање во терцијарните 
дејности врз база на личниот труд се претпоставу-
ва да бидат ангажирани околу 1,5 илјади лица, а 
по основ на пензионирање, редовен одлив на вра-
ботените, ќе се отворат можности за вработување 
на околу 4,5 илјади лица. 

Политиката за зголемување на вработеноста 
на работно способното население ќе се остварува 
при истовремено покачување на ефикасноста и 
зголемување на продуктивноста на трудот. Во оп-
штествениот сектор на стопанството нивото на 
продуктивноста на трудот треба да биде повисоко 
за 3,5%. 

4. Покрај фундаменталните научни истражу-
вања, тежиштето на политиката на научноистра-
жувачката работа ќе биде дадено на апликатив-
ните и развојните истражувања. Оваа политика, 
врз примена на принципот на слободна размена на 
трудот, ќе биде остварена преку програмите на са-
моуправните интересни заедници на научните деј-
ности и преку натамошен развој и проширување 
на истражувачките единици во организациите на 
здружениот труд. Истовремено ќе се остварува по-
цврсто поврзување на науката со^ стопанството и 
другите општествени дејности и ќе се остварува 
политика на научна соработка и новаторство, из-
дигање и усовршување на научните кадри и друго. 

5. Во областа на образованието во 1975 година 
тежиштето на политиката ќе биде насочено кон 
создавање услови за поголем опфат на децата и 
младината од училишна возраст со школување, 
одржување на ученичкиот и студентскиот стан-

дард, интензивирање на марксистичкото образова-
ние и на активирање и стимулирање на таленти-
раноста и успехот на младите. 

Врз оваа основа во 1975 година ќе се обезбеди 
натамошно зголемување на бројот на учениците и 
студентите. Особено е неопходно позначаен пораст 
да се постигне при средното насочено образование. 
При ова е неопходно да се обезбеди подобрување 
на структурата на новозапишаните ученици во 
средното образование и високото школство, во на-
сока на поголема застапеност во изучувањето на 
техничките и природно-математичките науки. 

Ќе се прават натамошни напрегања за подо-
брување на ефикасноста, која се уште е недовол-
на, особено во средното и високото образование. 

Ќе се продолжи и со политиката на кредити-
рање на учениците и студентите, ќе се обезбеди 
одредена валоризација на кредитите со трошоците 
за живот и ќе се обезбеди најмалку да се одржи 
стандардот на исхраната и сместувањето. 

6. Со натамошниот развој на материјалната 
основа во 1975 година ќе се остварува поголема 
активност во сите области на културниот живот. 

(1) Тежиштето на активноста во 1975 година и 
натаму ќе биде насочено кон: реализација на дол-
горочната програма за заштита на спомениците 
на културата и на археолошките истражувања, 
како и кон заштита на природните реткости; кон-
цепциско доизградување и дооформување на ф и -
зиономијата на тематската поставеност на музеј-
ската мрежа во Републиката; дефинитивно кон-
цептирање на регионалната поставеност на архив-
ската служба во СР Македонија; продолжување 
на истражувањата на архивската граѓа од интерес 
за историјата на Македонија; натамошен развој 
на библиотекарската мрежа, при што ќе продол-
ж и ширењето на мрежата од народни библиотеки 
и клонови, и збогатување на книжните фондови 
на народните и училишните библиотеки; реализа-
ција на долгорочната програма за издавање на 
дела; продолжување на политиката на стабилиза-
ција на материјално-кадровската база во театрите 
и другите сценско-уметнички организации, кон за-
почнување на реализацијата на програмата за 
филмско производство во периодот 1973—1978 го-
дина; како и кон натамошно развивање на кул-
турните врски и соработка со соодветни институ-
ции од другите републики и од странство. 

(2) Политиката во областа на физичката кул-
тура ќе биде насочена кон проширување на мате-
ријалната основа, поорганизирано и помасовно 
вклучување на работничката и селската младина 
во физичката култура, како и пошироко опфаќа-
ње на учениците, студентите и граѓаните во спорт-
ската и спортско-рекреативната активност. При 
тоа, активноста на организациите на физичка 
култура и натаму ќе се спроведува во правец па 
ширење на политиката на аматеризам со цел мак-
симално да се зачувува статусот на аматерскиот 
спорт. Ќ е се создаваат поповолни услови и за уна-
предување на врвниот спорт, односно стимулира-
ње на спортските аматери за постигање на попо-
волни резултати. 

Ќ е се создаваат услови за подобрување на ф и -
зичката активност во воспитно-образовните инсти-
туции и Универзитетот. 

За постигање подобри резултати на спортис-
тите од особено значење ќе биде да се подобри 
здравствената заштита. Неопходно е тоа да стане 
основна грижа на сите организации за физичка 
култура и на здравствените институции. 

(3) Техничката култура во 1975 година ќе се 
развива врз проширена материјална основа. На 
тој начин се создаваат просторни и материјални 
можности за омасовување на техничката култура. 
При тоа ќе се користат активности во форма на 
предавања, натпреварувања, изложби и слично. 

7. Политиката на развој во 1975 година во 
областа на здравството ќе биде насочена кон на-
тамошно подобрување на квалитетот на здравстве-
ната заштита, нејзиното натамошно проширување 
со цел да се остварат целите и задачите на Зако-
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нот за здравство, здравствено осигурување и за-
должителни видови на здравствена заштита на 
населението, особено кон решавање на приоритет-
ните проблеми како што се: високата смртност на 
доенчињата и малите деца; акутните заразни за-
болувања; заболувањата од туберкулоза; профе-
сионалните заболувања; подобрување на здрав-
ствената состојба на младината од училишна воз-
раст преку редовно вршење на систематски пре-
гледи и друго. 

Ова ќе се остварува врз зголемен број лица 
кои ќе уживаат право на здравствена заштита. 

8. Во 1975 година ќе се остварува натамошно 
проширување на објектите за непосредна детска 
заштита, подобрување на општествената исхрана, 
одмор и рекреација на децата и обезбедување на 
средства за финансирање на додатокот на деца и 
зачувување на неговата реална вредност. Со на-
тамошно проширување на капацитетите за непо-
средна детска заштита се цени дека ќе се овозмо-
ж и да се зголеми бројот на корисниците и тоа на 
околу 17,2 илјади лица. 

9. Развојот на социјалната заштита во 1975 го-
дина во основа ќе биде насочен кон натамошно 
создавање на поповолни материјални и други ус-
лови за унапредување на социјалната заштита во 
Републикава. При натамошен благ пораст на бро-
јот на корисниците преку разните облици на со-
цијалната заштита ќе се остварува поголема оп-
фатеност, пред се, на категоријата деца и мла-
динци попречени во физичкиот и психичкиот раз-
виток, деца лишени од нормален семеен живот, и 
на старите и тешко-физичките инвалидни лица. 
Преку засилена превентивна дејност се очекува 
да се намали обемот на воспитната запуштеност 
и малолетничкото престапништво. Истовремено со 
остварување на комплексот на социјална заштита 
во Републикава, во 1975 година посебен акцент 
неопходно ќе се даде и на доградувањето на прав-
ната основа во областа на социјалната заштита и 
нејзиното усогласување со новиот уставен систем. 

Ќе се врши валоризација на материјалните 
помагања усогласени со порастот на животните 
трошоци. Со пуштањето на некои нови објекти во 
употреба и со реконструкцијата на старите, се 
очекува значително проширување на капацитетите 
и зголемување на бројот на штитениците на кои 
им е неопходна. социјална заштита. 

Во текот на 1975 година ќе се настојува да се 
развиваат стручни служби за социјална работа во 
стопанството и општествените дејности, како и 
формирање на центри за социјална работа во оние 
општини каде што такви центри не се формирани. 

10. Во рамките на општите усилби што ќе би-
дат правени за одржување на динамичен стопан-
ски растеж, во 1975 година ќе продолжи, со несма-
лен интензитет, реализацијата и на политиката 
на помагање на развојот на недоволно развиените 
краишта. Тоа ќе обезбеди да продолжат и во ца-
р е в и о т период позитивните трендови на забрзу-
вање на развојот на недоволно развиените краи-
шта. 

11. Во станбено-комуналната дејност, покрај 
станбената изградба, посебно место ќе заземе и 
развојот на општествено-економските односи во 
област на становањето и станбената политика, за 
што ќе придонесе донесувањето на Законот за са-
моуправните интересни заедници на становањето. 

Оживотворувањето на овој закон ќе ги поста-
ви во наполно нови самоуправни основи односите 
во станбената област. 

Се цени дека ќе бидат изградени околу 10 ил-
јади станови и дека ќе се забрза динамиката па 
пораст на другите фиксни комунални фондови. 

III. 
ОСНОВИ НА НАСОКИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА РЕ-
АЛИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА 
НА ЕКОНОМСКИОТ И СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ 

ВО 1975 ГОДИНА 
Основи на насоките и мерките за развој 

на материјалното производство 
Заедно со развојот на материјалното производ-

ство ќе биде неопходно: 
(1) Реализацијата на натамошното релативно 

динамично темпо на општествениот производ да 
се потпира врз повисоко искористување на распо-
ложливите производствени фактори и врз одржу-
вање на остварените позитивни тенденции во ди-
намиката на стопанската активност во оваа го-
дина. 

(2) Значајна основа за натамошно динамизи-
рање на производството на одделни суровини и 
материјали потребни на стопанството во Републи-
ката и земјата во целина претставува заокружу-
вањето на капацитетите од третата фаза на Ж е -
лезарницата — Скопје, веќе проширениот произ-
водствен потенцијал за феро-легури, и предвиде-
ното завршување на втората фаза од реконструк-
ција на рудничките капацитети за оловно-цинкова 
руда и ПВЦ — комплексот во хемиската инду-
стрија. Ценејќи го повеќекатното значење на ова 
производсво ориентацијата неопходно мора да би-
де насочена кон редовно активирање на новиот 
потенцијал и постигање што повисоко производ-
ство уште во 1975 година. 

(3) Заеднички е оценето дека во 1975 година 
треба да дојде и до натамошно проширување на 
структурата на производството со нови производи 
и до покачување на местото на производите од 
повисоките фази на доработка и асортиманот 
широчина. Оваа ориентација, се смета дека ќе 
претставува основа да се одржи дури и динами-
зира производството при повеќе значајни инду-
стриски групации во Републиката. 

(4) Во земјоделското стопанство, кое во 1974 го-
дина не даде оптимални резултати, особено во ин-
дивидуалниот сектор, главно поради неповолните 
временски услови, неопходно е да се мобилизира-
ат сите носители на активностите и на политиката 
во засилување на позитивните структурни процеси 
во производството. 

(5) Ќе се преземаат натамошни мерки за за-
брзување на процесот на модернизацијата на про-
изводството во индивидуалниот сектор, за мену-
вање на производствената структура и зголемува-
ње на приносите. Во таа насока општествениот 
сектор во кооперантски односи со индивидуалните 
производители, со кредитирање и други облици на 
здружување, треба да остварува пошироко повр-
зување и стремеж за валоризирање на големите 
потенцијали во индивидуалниот сектор. 

(6) За поцелосно и поефикасно користење на 
земјишниот фонд ќе се создаваат услови за обез-
бедување на трактори и друга механизација, како 
на општествените, така и на индивидуалните зем-
јоделски стопанства. 

(7) Општа оцена е дека треба да се постигнат 
неопходните организациони и економе**"* решенија 
за прометот на повеќе земјоделски производи, ка -
де што во последниве години дојдоа до израз 
мошне сериозни проблеми. 

(8) Со оглед на општата енергетска ситуација 
во целата земја и значењето на енергијата за ре-
довно одвивање на процесот на репродукција, ќе 
биде изготвен енергетски биланс на ниво на це-
лата земја. Врз таа основа, електростопанството 
заедно оо̂  корисниците на електрична енергија до-
говорно ќе ги утврдат обемот и начинот на обез-
бедување и начинот на користење на потребната 
енергија во Републикава за 1975 година. 

(9) Од средствата на Републичкиот буџет ќе 
се издвојат средства со намена да се поддржи 
реализацијата на птзограмата за унапредување на 
индивидуалното земјоделство и реализацијата на до-
говорената програма за водостопанството. 
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(10) Согласно со постигнатата самоуправна спо-
годба, во 1975 година ќе се издвои дел од штед-
ните влогови, со намена за кредитирање на инди-
видуалното земјоделство. Од општ интерес е пот-
писниците на самоуправната спогодба до крајот 
на првото тримесечје да ги испитаат причините 
за бавното користење на веќе одобрените кредити. 

(11) Од средствата на Републиката^ за инвести-
ции во стопанството, во 1975 година ќе продолжи 
финансирањето на програмата за изградба и мо-
дернизација на патната мрежа, финансирањето на 
програмата за рударски истражувања и финанси-
рањето на програмата за пошумување на голи-
ните. 

(12) Покрај средствата утврдени со Општестве-
ниот план за развој на Социјалистичка Републи-
ка Македонија за 1971—1975 година, во 1975 го-
дина ќе бидат обезбедени дополнителни средства 
за модернизација и реконструкција на патната 
мрежа од IV ред, за интензивирање на рударските 
истражувања, особено на олово-цинк, енергетски 
горива и друго, за натамошно проширување на ос-
новната мрежа на системот за заштита од градо-
бијност и пошумување на голините. 

(13) Позитивно влијание треба да има и јакне-
њето на улогата на здружениот труд во регули-
рањето на тековите на општествената репродук-
ција и решавањето на побитните прашања на раз-
војот врз самоуправна основа. Врз таа основа ќе 
биде обезбедена и поголема постојаност на усло-
вите за стопанисување во текот на годината. 

Мерки за реализација на политиката 
за вработување 

(1) За зголемување на вработеноста во 1975 го-
дина ќе продолжи примената на посебните мерки: 
за вработувањето на приправници според Законот 
за прием на приправници; за стручното оспособу-
вање и преквалификување на невработените; и 
за одобрување на инвестициони кредити за инве-
стиции во работноинтензивни зафати. 

(2) Со меѓурепублички-покраински договор ќе 
се донесе Општествен договор за усогласување иа 
даночната политика и за мерките за создавање 
на поповолни услови за поголемо ангажирање на 
средствата во сопственост на граѓаните за развој 
на стопанисувањето врз основа на личниот труд 
во услужните дејности, во земјоделството и во 
други дејности. 

(3) Ќе се интензивира поврзувањето на оп-
штествениот сектор на стопанството со дејностите 
со личен труд преку кооперација и други форми 
на соработка. За ова посебно ќе придонесе кре-
дитирањето на индивидуалното земјоделство во 
кооперација со општествените стопанства. 

(4) Треба да се интензивира и реализацијата 
на донесените програми во одделните општини за 
зголемување на вработеноста врз база на личен 
труд и средства. 

(5) Привременото вработување во странство ќе 
се остварува преку проширени форми, а особено 
преку поголемо ангажирање на градежништвото 
во странство, преку деловна и техничка соработ-
ка со странски партнери за создавање на услови 
за поголемо производство и вработеност во земјата 
и слично. 

Мерки во распределбата и потрошувачката 

1. Очекуваниот стопански растеж во идната 
година, зголемувањето на продуктивноста на тру-
дот и напорите и мерките за намалување на по-
растот на цените и трошоците за живот, ќе соз-
даваат основа за натамошен пораст на животниот 
стандард. 

(1) Растежот на реалниот животен стандард во 
1975 година ќе биде нешто побавен од растежот на 
општествениот производ заради јакнење на репро-
дуктивната способност на стопанството, и решавање 
на проблемите на платниот биланс на земјава. Во 
овие рамки ќе се остварува побрз пораст на лич-

ната потрошувачка, а материјалните трошоци и 
инвестициите за општествен стандард ќе растат 
со побавна динамика. 

(2) Порастот на просечните реални лични до-
ходи на вработените во општествениот сектор тре-
ба да се движи до порастот на продуктивноста на 
трудот. 

Неопходно е оваа политика да се обезбеди 
преку натамошно спроведување и усовршување 
на самоуправните спогодби и општествените дого-
вори за распределба на доходот и личните доходи. 
Со натамошното доизградување на системот на 
самоуправно спогодување и договарање за распре-
делбата на доходот и на личните доходи неопход-
но е да се обезбеди личните доходи да станат 
стимулативен фактор за постигање на поголема 
продуктивност, доходност и елемент за поголема 
рационалност во целокупното работење. 

При ова, и натаму ќе биде неопходно да се 
води политика на смалување на социјалните раз-
лики и заштита на стандардот на граѓаните со 
ниски примања, посебно на вработените во опште-
ствениот сектор. 

(3) Во 1975 година ќе треба да се зачува ре-
алната вредност на пензиите и инвалиднините. 
Тоа треба да се обезбеди при зголемен број на 
лицата што ќе уживаат право на старосна и други 
видови пензија. Врз оваа основа треба да се ост-
варат и личните доходи и примањата по основ на 
инвалидско-боречка заштита, социјалната заштита 
и примањата по основ на детски додатоци. 

2. Со цел да се ублажат ефектите од инфлаци-
јата врз трошоците на производството и со тоа да 
се одржи репродуктивната способност на стопан-
ството, како и да се обезбеди неопходната усогла-
сеност на движењето на општата и заедничката 
потрошувачка со реалните можности, во 1975 година 
средствата за финансирање на општата и заеднич-
ката потрошувачка треба да се формираат со по-
бавна динамика најмалку за 20% од номиналниот 
пораст на општествениот производ. 

(1) Во овие рамки растежот на средствата за 
финансирање на инвалидско-пензиското осигуру-
вање и социјалната заштита треба да се формираат 
најмногу до порастот на општествениот производ, а 
средствата за финансирање на активностите што се 
остваруваат преку самоуправните интересни заед-
ници за здравствена заштита, општествена заштита 
на децата, образование и воспитување, научна деј-
ност, култура, физичка култура и вработување тре-
ба да се формираат, во просек, со побавна динами-
ка најмалку за 20% од номиналниот растеж на оп-
штествениот производ. Растежот на општата и за-
едничката потрошувачка што се остварува преку 
буџетите на општествено-политичките заедници тре-
ба да се остварува со побавна динамика во просек 
најмалку за 30% од номиналниот растеж на оп-
штествениот производ. 

Сите носители на активноста треба да ги преис-
питат инвестиционите и други расходи што се фи-
нансираат од општата и заедничката потрошувачка 
и да ги усогласат со расположливите средства и по-
литиката на штедење. 

(2) Исто така, потрошувачката во организаци-
ите на здружениот труд која има карактер на заед-
ничка потрошувачка, треба да се зголемува со по-
бавна динамика наималку за 20% од номиналниот 
пораст на општествениот производ во организаци-
ите на здружениот труд. 

(3) Издвојувањата од доходот на организациите 
на здружениот труд за станбена изградба во рам-
ките на самоуправните интересни заедници во 1975 
година се огпаничуваат на 4% од бруто личните 
доходи. Повеќе средства за оваа намена треба да 
се обезбедуваат преку кредити од деловните банки, 
преку користење на средствата на организациите 
на здружениот труд, остварени од отплата по веќе 
дадените кредити и преку повисоко ангажирање на 
средствата на граѓаните. 

(4) Сите општествено-политички и самоуправни 
интересни заедници ќе состават свои биланси на 
приходите и расходите според основите утврдени 
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во оваа резолуција, ќе ги разработат по тримесечја 
и ќе ги усогласат инструментите за формирање на 
приходите со планираната потрошувачка. 

Кога тримесечните уплати на приходите на оп-
штествено-политичките и самоуправните интерес-
ни заедници ќе ги надминат износите утврдени со 
општествените договори и самоуправните спогодби, 
Службата на општественото книговодство ќе ги за-
пре тие уплати додека за нив повторно не се стек-
нат услови. 

3. Во сообразност со општојугословенската ак-
ција за штедење, нужно е сите носители на општес-
твената и стопанската активност да донесат свои 
програми за штедење и да ги утврдат мерките за 
нивното спроведување. Од посебно значење е, пок-
ра ј штедењето на средствата за општа и заедничка 
потрошувачка, да се оствари економија во потро-
шувачката на репродукционите материјали енерги-
јата и другите трошоци на репродукцијата во сите 
организации на здружениот труд. 

Напорите за рационализирање и економија на 
трудот и на материјалите, за смалување на трошо-
ците на работењето, и воопшто, за спроведување 
на сите мерки што ги покачуваат реалните резул-
тати во работата и продуктивноста на трудот, во 
1975 година треба да имаат решавачко значење во 
неутрализирањето на инфлаторните притисоци. 

Мерки во областа на пазарот и цените 

1. За остварување на постабилни односи на па-
зарот и цените ќе продолжат усилбите и настоју-
вањата за поефикасно отстранување на причините 
за нестабилноста на домашниот пазар. 

(1) Во овие рамки ќе продолжи политиката за 
одржување и подобрување на снабденоста на паза-
рот со потребните суровини, репродукциони мате-
ријали и со стоки за широка потрошувачка. Притоа 
ќе се вложуваат напори за: поттикнување на произ-
водството од домашни извори; остварување на по-
литика на интервенции преку дирекциите за мате-
ријални резерви, посебно за прехранбени произво-
ди, суровини и репроматеријали; остварување на 
политиката на интервентен увоз на одделни дефи-
цитарни производи; и напори за средување на па-
зарот и стабилизација на цените на земјоделските 
производи преку ефикасна организација на откупот 
и пласманот, со поврзување на организациите на 
здружениот труд, од производството и прометот. 

(2) Заедно со стабилизацијата на пазарот ќе се 
остварува и соодветна политика на одобрување на 
потрошувачки кредити. 

2. Републичките органи во рамките на своите 
надлежности ќе се ангажираат навремено да се за-
клучи општествен договор за спроведување на 
политиката на цени во 1975 година во земјата. 

Исто така ќе се ангажираат и за усогласување 
на постојниот систем и политиката на цени со ус-
тавните решенија. 

3. Политиката на цените во 1975 година што е 
во надлежност на Републиката и општините ќе се 
спроведува врз оперативна програма што ќе биде 
донесена во рок од еден месец од донесувањето на 
општествениот договор за спроведување на поли-
тиката на цените во 1975 година. 

При тоа треба да се обезбедат услови за заба-
вување на натамошниот растеж на цените од над-
лежност на Републиката и општините. Тоа особено 
се однесува на цените на производите и услугите 
кои имаат побитно влијание врз трошоците за ж и -
вот и имаат значење за спроведување на економ-
ските и другите мерки за стабилизација. 

(1) Политиката на цени од надлежност на Ре-
публикава и општинските собранија ќе се оства-
рува со постапно пренесување на одлучувањето за 
цените на здружениот труд. Притоа, учесниците 
во договарањето и спогодувањето за цените се 
должни да формираат цени во сообразност со сис-
темот и политиката на цени. 

(2) На секторите каде што постојат потребни ус-
лови ќе се спроведува политика на формирање на 
цените според условите на пазарот. Тоа ќе биде ут-
врдено со посебна програма. 

На сите други подрачја цените ќе се регули-
раат со општествени договори и самоуправни спо-
годби меѓу производителите и корисниците со ак-
тивно учество и на потрошувачите. 

(3) Доколку учесниците нема да постигнат до-
говори и самоуправни спогодби за цените, или ко-
га договорите и спогодбите се во спротивност со си-
стемот и политиката на цени и не ја обезбедуваат 
политиката на побавен растеж на цените, надлеж-
ните органи на општествено-политичките заедници 
ќе ги одредат цените со свои одлуки. 

4. Во политиката на гарантирани и минимални 
откупни цени за земјоделските производи од родот 
во 1975 година, Републикава ќе се залага за спро-
ведување на одредбите од Меѓурепубличкиот дого-
вор за системски решенија за реализација на по-
литиката за развој на земјоделството во периодот 
од 1973 до 1975 година. 

Републикава ќе ја поддржува и политиката за 
натамошно премирање на цената на одделни земјо-
делски производи и за регресирање на вештачките 
ѓубриња. 

Економски односи со странство 

1. За остварување на политиката на економски-
те односи со странство, а особено во извозот на 
стоки,Републикава ќе се залага со општествен до-
говор на социјалистичките републики и социјалис-
тичките автономни покраини да се утврдат: 

(1) формите и методите за поттикнување на из-
возот; 

(2) во договор со организациите на здружениот 
труд преку стопанските комори да се донесе прог-
рама за супституција на увозот со домашно произ-
водство, програма за штедење на гориво и на ска-
пите увозни суровини и за поголемо користење на 
отпадните материјали; 

(3) за преземање на мерки при увозот, со кои 
нема да се нарушува снабдувањето на извозното 
стопанство и на стопанството кое го супституира 
увозот и за 

(4) заштита на домашното земјоделско произ-
водство од неоправдан увоз. 

2. Во 1975 година во рамките на измените во 
регионалната структура на размената и соработката 
со странство, ќе се забрза унапредувањето на раз-
мената и на сите видови соработка со земјите во 
развој. 

3. Ке се обезбеди редовно донесување на одлу-
ката за користење на средствата од девизната квота 
по основ на откупените девизни пратки на работни-
ците и иселениците отстапени на општините. 

4. Неопходно е организациите на здружениот 
труд да вложуваат натамошни напори за приспосо-
бување на производството според барањата на 
странските купувачи, за зголемување на конку-
рентската способност и за натамошно поврзување 
на организациите на здружениот труд од сферата 
на производството и прометот како предуслов за 
остварување на размената, отстранување на некор-
динираниот и неединствениот настап на одделни 
странски пазари и слично. 

Мерки на кредитно-монетарната политика 

Тргнувајќи од целите и задачите утврдени со 
оваа резолуција и со Резолуцијата за економски и 
социјален развој на Југославија, тежиштето на кре-
дитно-монетарната политика ќе биде насочено кон 
следното: 

— со инструментите на кредитно-монетарното 
регулирање да се обезбеди паричната маса да рас-
те во согласност со потребите на предвидениот но-
минален пораст на општествениот производ; 
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— со политиката на емисија на примарни пари 
да се влијае врз ликвидноста и емисиониот кре-
дитен потенцијал на деловните банки и да се обез-
беди движење на паричната маса во рамките утвр-
дени со кредитно-монетарната политика; 

— деловните банки да обезбедат поактивен од-
нос во согледувањето на реалните потреби од сред-
ства на одделни организации на здружениот труд и 
истовремено да вградуваат поизострени критериуми 
во случаи кога дополнителните средства се корис-
тат за чување на претерани залихи и за друго со 
цел да се оствари поголем доход и слично. 

Во 1975 година ќе се продолжи со спроведува-
ње на селективна кредитна политика. 

Кредитирањето на производството и залихите 
на основните земјоделски производи, во согласност 
со Меѓурепубличкиот договор за системски реше-
нија за реализација на политиката за развој на 
земјоделството од 1973 до 1975 година, ќе се оства-
рува преку Народната банка на Југославија. 

Преку селективната кредитна политика што ќе 
ја остваруваат деловните банки во Републикава ќе 
се кредитираат извозот и услугите со кои се обез-
бедува девизен прилив, ќе се насочуваат увозот, 
продажбата на опрема на домашниот пазар и во 
странство на кредит и продажба на трајни потрош-
ни добра во земјата, производството на залихите 
на земјоделските производи, како и создавањето на 
неопходни пазарни резерви. * 

Врз основа на усогласените ставови на соција-
листичките републики и социјалистичките автоном-
ни покраини ќе се утврдат заедничките основи на 
кредитната политика за 1975 година и ќе се доне-
се општествен договор за спроведување на селек-
тивната кредитна политика во 1975 година. 

Политиката на инвестициони вложувања и мерки 
за реализација на политиката 

1. Забрзувањето на реализацијата на инвести-
циите во тек мора да стане основа за интензивира-
ње на материјалниот развој на стопанството. Врз 
таа основа неопходно е обемот на бруто-инвести-
циите номинално да се зголеми за близу 35%. При-
тоа, подинамичен пораст треба да се оствари при 
стопанските инвестиции, особено на тие во индус-
тријата и земјоделството. 

Тоа треба да доведе и до забрзано менување на 
стопанската структура во правец на предвидува-
њата со Среднорочниот план. Во овие рамки, пред 
се, ќе се интензивираат инвестиционите вложува-
ња за развој на енергетиката, основните метали, 
хемиската индустрија и агро-индустрискиот ком-
плекс. 

2. За динамизирање на инвестиционата актив-
ност, неопходно е да се преземе следново: 

(1)Ќе се засили ангажирањето на расположли-
вите средства на организациите на здружениот 
труд во корист на инвестицрште во основни фондо-
ви и зголемено користење на другите дополнителни 
средства од земјата и странство. 

(2) До крајот на јануари 1975 година ќе се до-
несе договор на социјалистичките републики и со-
цијалистичките автономни покраини за распредел-
ба на странските заеми и кредити во 1975 година, 
со тоа што најголемиот дел од овие средства ќе се 
насочи кон кредитирање на развојот на приоритет-
ните дејности на стопанството. 

(3) Ќе се интензивираат подготовките и ќе се 
обезбеди користење на средствата на кредитната 
линија за земјоделството во која учествуваат сред-
ства и на Меѓународната банка за обнова и развој, 
како и да се обезбеди позабрзана реализација на 
средствата од кредитната линија за развој на ин-
дустријата, обезбедени од Меѓународната банка за 
обнова и развој. 

(4) Републичките органи во рамките на своите 
надлежности ќе се залагаат и ќе ја поддржуваат 
политиката утврдена во Резолуцијата за основите 
на заедничката политика на економскиот и соци-
јалниот развој на Југославија во 1975 година за 

ослободување од депозити при користењето на стра-
нски заеми и кредити за развој на приоритетните 
дејности, за изземање од полагање на пропишаниот 
депозит по странски финансиски кредити за овие 
намени, како и за одлагање на плаќањето царини 
за увоз на опрема. 

(5) Од особено значење е да се смали активиза-
циониот период на градба и да се одржат утврде-
ните рокови на градбата. Ова има извонредно зна-
чење во услови на инфлација на трошоците на 
градба и претставува услов да се избегнат можните 
последици што би произлегле од потребата за пок-
ривање на пречекорувањата и слично. 

(6) Инвестициите ќе бидат подржани и со по-
себни мерки: 

— За редовна реализација на програмата за из-
градба на електроенергетски извори во периодот до 
1977 година ќе се преземат мерки за поредовно 
обезбедување на потребните средства предвидени 
со Општествениот договор за развој на електросто-
панството до 1977 година. За оваа цел ќе се изврши 
дополнување на Општествениот договор со што ќе 
се овласти Службата на општественото книговод-
ство за извршување на наплатата на средствата. 

— За реализација на програмата за изградба 
на електроизвори и натаму ќе се спроведува поли-
тика на даночно ослободување на организациите на 
здружен труд од електростопанството. 

•— Согласно со постигнатиот меѓурепублички до-
говор и во 1975 година ќе продолжи политиката за 
издвојување на дел од основниот данок на промет 
со намена за создавање основи за вложување во 
унапредување на земјоделството. 

— Републиката и во наредната година, со насо-
чување на дел од средствата на штедните влого-
ви к а ј Поштенската штедилница, ќе го поддржува 
остварувањето на програмата за проширување и 
модернизација на поштенско-телефонскиот сообра-
ќ а ј и набавката на вагони во железничкиот сооб-
раќај . 

— Во 1975 година ќе се обезбедат средства за 
кредитирање на резервите на месо во жива стока 
во ридско-планинските подрачја. 

(7) Во 1975 година ќе се утврди дополнителна 
програма за изградба и кредитирање на нови елек-
тро-извори до 1980 година во Републиката, сообраз-
но со постигнатиот Меѓурепублички договор за ос-
новите за развој на електростопанството за период 
1974-1980 година. Истовремено, во 1975 година ќе 
се постигне и меѓурепублички договор за континуи-
тет во развојот на електростопанството во перио-
дот по 1980 година. 

(8) Во почетокот на 1975 година ќе бидат ут-
врдени основите на заедничката политика за по-
долгорочен развој на Социјалистичка Република 
Македонија до 1985 година а до крајот на годината 
ќе се донесе Општествениот план за развој на Со-
цијалистичка Република Македонија за периодот 
1976-1980 година. 

До донесување на Општествениот план за 
развој на Социјалистичка Република Македонија 
за периодот 1976-1980 година, не треба да се доне-
суваат нови одлуки со кои ќе се ангажираат сред-
ства од Фондот на Федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на недоволно развиените републи-
ки и покраини за периодот 1976-1980 година и со 
тоа да се предодредува идната развојна политика, 
освен за објекти од приоритетните гранки за кои 
се склучени меѓурепублички договори, за инвес-
тиции за кои се ангажираат странски средства и 
за вложувања во недоволно развиените краишта 
во Републикава. 

(9) До крајот на јуни 1975 година ќе се изготват 
предлози на програми за користење на средствата 
предвидени со член 4 од Законот за пренесување 
на средствата на Социјалистичка Република Маке-
донија за инвестиции во стопанството на организа-
циите на здружениот труд. 
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Мерки за реализација на политиката за помагање 
на развојот на недоволно развиените краишта 

Во рамките на реализацијата на политиката за 
помагање на развојот на недоволно развиените кра-
ишта посебно внимание ќе се посвети на: 

(1) Интензивирањето на инвестиционата актив-
ност за реализација на инвестиционите зафати што 
се во тек, односно за кои се одобрени кредити и 
се обезбедени потребни средства, како и врз нови 
инвестициони зафати. 

(2) Натамошното деловно поврзување и здру-
жување на стопанството, продолжувањето процесот 
на дисперзија и изградба на одделни производстве-
ни погони од поразвиените во недоволно развиени-
те краишта. 

(3) Засилувањето на усилбите за реализација на 
програмите на инвестиционите зафати што се ос-
тваруваат преку соодветни републички фондови, 
односно самоуправни интересни заедници. 

(4) Во остварувањето на инвестиционата полити-
ка деловните банки и натаму ќе даваат приоритет 
на инвестиционите иницијативи во недоволно раз-
виените краишта при обезбедувањето на исти ус-
лови и економска оправданост. 

(5) За остварување на политиката за позабрзан 
развој на недоволно развиените краишта и во 1975 
година ќе се продолжи со издвојување на средства 
од Фондот на Федерацијата и од средствата на Ре-
публиката, според предвидувањата со Општестве-
ниот план. 

(6) Од средствата на Фондот на Федерацијата 
во 1975 година ќе бидат обезбедени и дополнителни 
средства. 

Дополнителните средства ќе бидат обезбедени 
во висина на делот на потребното учество, кое Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на недоволно развиените краишта не ќе мо-
же да го обезбеди од редовните средства, за но-
вите кредити што ќе бидат одобрени во 1975 година. 

(7) Во 1975 година ќе се донесе закон со кој ќе 
се утврдат краиштата кои ќе имаат третман на сто-
пански недоволно развиени краишта во периодот 
1976-1980 година. 

Образование и култура 

1. Заедно со политиката за натамошно зголему-
вање на бројот на учениците, односно опфатот, и 
и во 1975 година ќе се остварува политика на 
проширување на училишниот простор. Тоа особено 
ќе се обезбеди при насоченото средно образование 
каде овој проблем е поактуелен и неадекватно ре-
шен. 

Републикава со средствата од посебниот репуб-
лички данок на промет, наменети за изградба и 
учество на објекти од општ интерес, во 1975 година 
ќе обезбеди: средства за завршување на првата 
фаза на Универзитетскиот комплекс; услови за 
спроведување на почетната програма за дисперзија 
на високошколеќите институции; продолжување на 
реализацијата на програмата за опремување на 
средните училишта; и учество во започнување на 
изградбата на училишен простор за средните учи-
лишта (по усвојувањето на соодветната програма). 

2. Републиката од средствата на посебниот ре-
публички данок на промет наменети за изградба и 
учество на објекти од општ интерес, во 1975 година 
ќе обезбеди средства за: изградба на Македонската 
академија на науките и уметностите; обезбедување 
на учество во финансирањето на изградбата на 
спомен-домовите на културата во Републикава, реа-
лизацијата на програмата на Радио-телевизија, за 
подготовки за реализација на програмата на Но-
винско-издавачкото претпријатие „Нова Македони-
ја", на Македонскиот народен театар — за изград-
ба на зградата на Оперско-балетскиот театар и Ви-
соката музичка школа и за изградба на објекти за 
техничка и физичка култура. 

Здравствена заштита 

За ширење и јакнење на мрежата на амбу-
лантно-поликлиничката и диспанзерската дејност, 
особено во селските населени места, Републикава од 
средствата на посебниот републички данок на про-
мет, наменети за изградба и учество на објекти од 
општ интерес, ќе обезбеди средства за спроведу-
вање на програмата за инвестициони вложувања во 
здравството. 

Ќе се спроведат мерките и акциите од Програ-
мата за задолжителните видови на здравствена за-
штита. 

Ќе продолжи да се спроведува Акционата про-
грама за намалување на високата смртност на до-
енчињата, со што смртноста на доенчињата да се 
намали на околу 60 промили, а процентот на ра-
ѓањата со стручна помош да се зголеми над 70%. 
При тоа и натаму ќе се зголеми процентот на ле-
куваните доенчиња пред смрт и опфатот на доен-
чињата и бремените жени во советувалиштата. 

Ќе продолжи да се реализира Програмата за 
подобрување на санитарно-хигиенската и епидеми-
олошката состојба во Републикава, со што ќе се 
постигне зголемување на хигиенскиот стандард, осо-
бено во селските населби и позасилено решавање 
на проблемот на водоснабдувањето. Покрај изград-
бата на водоводна мрежа во должина од 150 км., 
(цевки) во 70 села ќе продолжи интензивно реша-
вањето и на проблемот на крајната диспозиција на 
отпадните води во населбите, на загаденоста на воз-
духот во одделни подрачја на Републикава, како 
и на санитарно-хигиенската состојба на реките и 
езерата. 

Станбено-комунална изградба 

Преку општествено договарање и самоуправно 
спогодување и натаму ќе се обезбедува неоп-
ходниот интензитет за изградба на станови за ра-
ботните луѓе кои не се во состојба со свои средства 
да го решаваат станбеното прашање, за борците од 
НОВ и другите потреби што се од поширок инте-
рес. 

Реализацијата на станбената изградба претпос-
тавува преземање на посебни напори за зголемува-
ње и рационално искористување на банкарските и 
другите општествени средства, издвоени и намене-
ти за станбена изградба. Паралелно со ова ќе биде 
неопходно да се оствари и поголемо ангажирање на 
средствата на населението. 

Станарините на општествениот станбен фонд, во 
идната година ќе се доведуваат до економски не-
оправдано ниво, со истовремено субвенционирање 
на граѓани со пониски лични доходи. 

Во уредувањето на градежното земјиште, како 
основен предуслов на станбено-комуналната изград-
ба, општинските собранија и заедниците на стано-
вањето, врз основа на програмите, треба реално да 
го утврдат надоместокот и со тоа да се обезбеди 
порационално користење на земјиштето. 

Во 1975 година неопходно е да се забрза иско-
ристувањето на средствата од Фондот на Федера-
цијата за развој на неразвиените републики и САП 
Косово, издвоени за учество во поттикнувањето на 
развојот на комуналните фондови. 

Уредување на просторот и заштитата на човеко-
вата околина 

1. Во 1975 година ќе се изработи методологија 
и истражувачка програма како основа за изработка 
на Просторниот план на СР Македонија. Истовре-
мено ќе се преземат мерки за создавање услови за 
натамошната работа на просторниот план. 

2. Во областа на заштитата и унапредувањето 
на човековата околина во 1975 година ќе бидат пре-
земени следните активности: 

— поголема општествена ангажираност со цел 
да се прошират сознанијата за потребата на зашти-
тата и унапредувањето на човековата околина; 
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— непосредно поголемо залагање на општес-
твено-политичките заедници и организации, а осо-
бено на организациите на здружениот труд кои со 
својата технологија ја загадуваат човековата око-
лина, во унапредувањето и подобрувањето на оваа 
заштита. Ќе се вложат напори и за подоследно 
спроведување на постојните законски одредби со 
истовремено засилување на работата на инспекцис-
ките органи по ова прашање; 

— унапредување на постојните системи за сле-
дење на загадувањето и промените на човековата 
околина, како и обезбедување на форми за инфор-
мирање за овие настани; 

— разработка на долгорочни планови и прог-
рами за пошумување и други видови за заштита и 
унапредување на човековата околина и природата 
во целина; 

— преземање мерки за дооформување на зако-
нодавната дејност за обезбедување и подобрување 
на заштитата на човековата околина. 

Општонародна одбрана и органи на управата 

1. Предвидениот општ пораст на производство-
то во стопанството и динамиката на општиот раз-
вој на Републикава, ќе придонесе за натамошно ј а -
кнење и на материјалната основа на општонарод-
ната одбрана. Напорите во јакнењето на системот 
на ОНО ќе бидат насочени кон: натамошно усовр-
шување на организацијата и системот на раководе-
ње на сите структури за нивна успешна и ефикас-
на работа во услови на војна, создавање на потреб-
ни материјални, организациони и кадровски прет-
поставки за успешно спроведување -на плановите 
за одбрана, поинтензивно обучување и оспособува-
ње на сите органи, организации, институции и гран-
ки за одбрана и заштита на земјата. 

Од средствата на Републикава во 1975 година ќе 
бидат издвоени средства за реализација на прог-
рамите за работа од областа на народната одбрана 
и безбедноста, сврзани со поефикасното извршува-
ње на задачите утврдени со Уставот и конгресните 
документи. 

При реализацијата на политиката на економ-
скиот и социјалниот развој треба да се имаат пред-
вид и проблемите на сегашната положба и развој 
на пограничните општини. 

2. Дел од средствата на Републикава ќе бидат 
насочени и за: започнување на решавањето на 
проблемот за обезбедување на работен простор 
за републичката управа; завршување на зградата 
на Хидрометеоролошкиот завод и за изграба на 
станови за работниците во органите на Републи-
ката. 

Заедно со реализацијата на задачите во овој 
домен, најдоцна до крајот на првото тримесечје 
на 1975 година ќе се изврши изменување и допол-
нување на Законот за распределба на средствата 
за нестопански објекти што се од општ интерес 
за Републиката во период 1971—1975 година. 

Натамошно јакнење на самоуправните социјалис-
тички општествени односи и уставно престроју-

вање на здружениот труд 

Работните луѓе во основните и другите орга-
низации на здружениот труд, во самоуправните 
интересни заедници, во месните заедници и во 
другите самоуправни организации и заедници, ќе 
бидат носители на иницијативите и реализацијата 
на заеднички договорените основи на развојот. 
Тоа ќе мора да се потпира врз натамошно јакне-
ње на самоуправните социјалистички општествени 
односи и уставно престројување, врз квалитетно 
менување на содржината на работата, врз пого-
лема координираност, информираност и слично. 

Заради ова: 
(1) Ќе се оствари широка активност за усо-

гласување на самоуправните акти (самоуправните 
спогодби, статути, статутарни одлуки и ел.) со ус-
тавните одредби што ги регулираат односите во 
здружениот труд. Одделно внимание притоа ќе 
биде посветено и на уставното конституирање на 
самоуправните органи во организациите на здру-
жениот труд и на нивното уставно функционирање. 

Ќе се разгледа и можноста за дополнително 
конституирање на нови основни организации на 
здружениот труд. Посебно внимание ќе им се 
посвети и на односите во сложените интеграци-
они целини. 

Имајќи го предвид значењето на прометната 
сфера во одвивањето на вкупниот општествено-
економски циклус на репродукцијата, натамошни-
те ангажирања ќе бидат насочени и кон непо-
средно поврзување на работните организации од 
оваа област со организациите на здружениот труд 
од областа на производството и за сообразување 
на нивните меѓусебни економски односи во духот 
на уставните решенија. 

(2) Самоуправните интересни заедници (Опш-
тата заедница на образованието, Републичката за-
едница на културата, Републичката самоуправна 
интересна заедница на социјалната заштита, Ре-
публичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување, Заедницата на научните деј-
ности и Републичката самоуправна заедница на 
општествената заштита на децата) ќе пристапат 
кон самоуправно здоговорување и поврзување со 
непосредно заинтересираните други интересни за-
едници и помеѓу себе, како и со други заинтере-
сирани органи, организации и заедници, за заед-
ничко конципирање на политиката во областите 
во кои дејствуваат и обединување на средствата 
за дејности од заеднички и од посебен општес-
твен интерес. 

(3) За уредување на односите и институциите 
предвидени со Уставот, што се од заеднички ин-
терес за работните луѓе и граѓаните во Републи-
кава, како и за усогласување на постојните за-
кони со Уставот, Извршниот совет ќе се анга-
жира за целосна реализација на програмата за 
законодавната дејност, особено за уредување на 
односите и прашањата што се однесуваат на: оп-
штественото планирање; прометот на стоки; ре-
публичките стокови резерви; сообраќајот; изград-
бата, управување! о и користењето на хидроме-
лиоративните системи; осигурувањето и заедници-
те на осигурувањето; искористувањето на земјо-
делското земјиште; основите на изборниот систем 
во организациите на здружениот труд; здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението; општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето; редов-
ните судови; судовите на здружениот труд и дру-
гите видови самоуправни судови; кривичното за-
конодавство; народната одбрана; општествената 
самозаштита; како и другите прашања од областа 
на општествено-економското уредување и опште-
ствено-политичкиот систем. 

Остварувањето на законодавната дејност на 
Републиката во текот на 1975 година ќе претста-
вува мошне значајна задача, бидејќи со тоа се 
уредуваат основните односи и прашања во об-
ласта на општествениот, економскиот и политич-
киот систем утврдени со Уставот, што ќе претста-
вува основа за натамошно изградување на прав-
ниот систем во Републиката. 

(4) Во 1975 година, активностите сврзани со 
рударските истражувања, унапредувањето на ин-
дивидуалното земјоделство, заштитата од градо-
бијност, дејностите од водостопанството, пошуму-
вањето на голините и одржувањето и модерниза-
цијата на патиштата кои во 1974 година се оства-
рувани на преодна основа, ќе се уредат и ќе се 
остваруваат врз начелата на Уставот. 

Поаѓајќи од поширокото значење на електро-
стопанството за вкупното стопанство и од пробле-
мите сврзани со развојот, а кои треба да се ре-



28 декември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА С Р И Бр. 49 — Стр. 1209 

шаваат во наредните години, неопходно ќе треба 
да се формира и самоуправна интересна заедница 
на електростопанството. 

Во 1975 година ќе се формираат и самоуправ-
ни интересни заедници во станбената област. 

Завршни одредби 

Оваа резолуција претставува основа на за-
едничката политика на економскиот и социјал-
ниот развој на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во 1975 година. 

По усвојувањето на оваа резолуција ќе се до-
несат општествени договори и самоуправни спо-
годби, како и соодветни прописи. 

Организациите на здружениот труд од сто-
панството, преку Стопанската комора на Маке-
донија, треба да го забрзаат процесот и системот 
на своето поврзување во заокружени репродук-
циони комплекси, и врз таа основа да се оствари 
усогласување на плановите и програмите за ра-
бота и развој врз самоуправна основа и врз за-
еднички вложувања, со што ќе се постигне по-
висока мобилност, ќе се обезбеди насочување на 
расположливите средства во репродукцијата и по-
стапно преземање на одредени функции во регу-
лирањето на размената со странство, во утврду-
вањето и спроведувањето на кредитно-монетарна-
та политика и друго. 

Самоуправните интересни заедници, од облас-
та на основното и насоченото образование, општес-
твената заштита на децата, научната дејност, кул-
турата, физичката култура, здравствената и со-
цијалната заштита, пензиско-инвалидското осигу-
рување и вработувањето, врз принципот на сло-
бодната размена на трудот, до крајот на јануари 
1975 година треба да ги утврдат програмите за 
работа и другите работи сврзани со реализацијата 
на политиката утврдена со оваа резолуција. 

Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија и републичките 
органи на управата ќе ги подготват предлозите 
на законите и на другите прописи сврзани со ре-
ализацијата на оваа резолуција; ќе се ангажираат, 
врз основа на меѓурепублички договори, навре-
мено да се утврдат заедничките мерки на поли-
тиката, особено за распределбата и потрошувач-
ката, даноците и придонесите, насочување на ин-
вестициите, монетарно-кредитната политика, паза-
рот и цените и политиката на економските одно-
си со странство. 

Извршниот совет и републичките органи на 
управата постојано ќе го следат извршувањето на 
политиката на економскиот и социјалниот развој 
утврдена со оваа резолуција. За тековите на ре-
ализацијата на политиката Извршниот совет до 
крајот на јуни 1975 година ќе му поднесе извеш-
тај на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. Тоа ќе го сторат и другите носители 
на активноста во рамките на својата надлежност. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3189 
27 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
ка Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
и н ж . Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

568. 
Врз основа на член 1 од Одлуката за начи-

нот на работа и за организација на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и член 
275, став 3 и 4 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд, 
Соборот на општините и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 26 декември 1974 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 

1. Остварувањето на политиката за економ-
скиот и социјалниот развој за 1975 година, утвр-
дена со Резолуцијата, во постојните сложени усло-
ви и состојби бара вонредни напори и максимал-
но ангажирање на сите општествени субјекти, поч-
нувајќи од основните организации на здружениот 
труд и нивните асоцијации, самоуправните инте-
ресни заедници, општините и Републиката. 

2. Собранието на СРМ смета дека е потребно 
организациите на здружен труд по гранки, гру-
пации и дејности да изготват усогласени заеднич-
ки програми за спроведување на Резолуцијата за 
економскиот и социјалниот развој на СРМ во 1975 
година, во кои ќе се конкретизираат обврските и 
задачите за соодветната гранка, групација и де ј -
ност. 

Тие, исто така, треба да го забрзаат процесот 
на нивното организирање во повисоки облици на 
здружување на трудот и средствата во заокруже-
ни репродукциони комплекси, и да вложат смис-
лени и организирани напори во изградувањето на 
современи и ефикасни организации на здружен 
труд. 

3. Се задолжува Извршниот совет до крајот 
на јануари 1975 година да изготви и на Собра-
нието да му достави програма на мерки, прописи и 
општествени договори за спроведување на Резо-
луцијата за основите на заедничката политика 
на економскиот и социјалниот развој на СР Ма-
кедонија во 1975 година. 

4. Овој заклучок ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3190 
27 декември 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
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569. 
Врз основа на член 3, став 2 од Законот за 

Фондот за унапредување на ликовната уметност 
„Моша Пијаде" („Службен лист на СФРЈ" бр. 
35/72), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд одржана на 26 декември 1974 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор 
одржана на 26 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ 
НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВ-

НАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ" 

I 
Од членови на Фондот за унапредување на 

ликовната уметност „Моша Пијаде", поради исте-
чување на мандатот се разрешуваат: 

1. Борко Лазевски, академски сликар, и 
2. Соња Абаџиева, ликовен критичар. 

I I 
За членови на Фондот за унапредување на ли-

ковната уметност „Моша Пијаде" се избираат: 
1. Вангел Коџоман, академски сликар, и 
2. Димитар Кондовски, академски сликар и 

претседател на Друштвото на ликовните уметници 
на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3154 
26 декември 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

570. 
Брз основа на член 14 од Законот за стопан-

ските судови во СР Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 42/65), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Собо-
рот на здружениот труд, одржана на 26 декември 
1974 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржана на 26 декември 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПО-
РОТНИЦИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО 

СКОПЈЕ И ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ 
СУДОВИ 

I 
Во Одлуката за утврдување бројот на судиите 

и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во 
Скопје и во окружните стопански судови („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 22/66) точка 2, алинеја 
1 се менува и гласи: 

„1. Окружен стопански суд во Битола на 6." 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3187 
27 декември 1974 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

Претседател ' 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

571. 
Врз основа на член 31 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 
декември 1974 година, и на седницата на Собра-
нието на Републичката заедница на здравството 
и здравственото осигурување, одржана на 23 де-
кември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕ-
НИЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува Програмата за 

спроведување на задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението во Социјалистич-
ка Република Македонија во 1975 година. 

Член 2 
Програмата за спроведување на задолжител-

ните видови на здравствена заштита на население-
то во Социјалистичка Република Македонија во 
1975 година е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
• Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на нејзиното објавување во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3183 
27 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Републичката 
заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување, 
Никола Арсовски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НА-
СЕЛЕНИЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1975 ГОДИНА 
I 

I 
Со оваа програма се утврдуваат обемот на пра-

вата и поблиските критериуми за спроведување 
на задолжителните видови на здравствена заш-
тита на населението во Социјалистичка Република 
Македонија во 1975 година. 

II 
Откривање, спречување, сузбивање и лекување на 

туберкулозата, венеричните и други заразни 
болести 

Мерките против туберкулозата ги опфаќаат 
сите форми на белодробната и вонбелодробната 
туберкулоза, назначени во Меѓународната класи-
фикација на болестите, VIII ревизија на катего-
риите од 010 до 019. 

Дијагнозата на туберкулозното заболување и 
потребата од лекување ја утврдува исклучиво 
лекар. 

Масовните радиофотографски снимања на на-
селението, систематските прегледи на определени 
групи на населението, како и масовните тестира-
ња со туберкулин се вршат врз основа на прог-
рамите на општествено-политичките заедници, пред 
се, според епидемиолошките индикации. 

Во групата на венеричните болести, за кои 
се програмираат мерки за откривање, спречување, 
сузбивање и лекување, спаѓаат заболувањата на-
ведени во Меѓународната класификација на бо-
лестите, VIII ревизија во категории од 090 до 099. 

Дијагнозата на венеричната болест и потре-
бата од лекување ја утврдува исклучиво лекар. 

Со задачите за откривање, спречување, сузби-
вање и лекување, по правило, раководи специја-
лист дерматовенеролог. Во местата кад*, што нема 
такви лекари, со тие задачи можат да раководат 
лекарите од општа медицина. 

Мерките за откривање, спречување, сузбива-
ње и лекување на туберкулозата, венеричните и 
други заразни болести се однесуваат на заразните 
болести кои задолжително се пријавуваат врз ос-
нова на Законот за заштита на населението од 
заразни болести што ја загрозуваат целата земја 
(г,Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74) и Законот за 
спречување и сузбивање на заразните болести 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/67 и 35/71) и тоа: 

1. Систематски прегледи на населението за ра-
но откривање на туберкулозата: 

— прегледите се вршат по пат на радиофото-
графија на една четвртина од населението над 
14 годишна возраст. Нив ги вршат: Институтот за 
тзгберкулоза на СРМ, антитуберкулозните диспан-
зери при медицинските центри и здравствените 
домови. 

2. Пријавување се врши во случај на: 

— заболување или смрт од болест според член 
1 и 6 од Законот за заштита на населението од 
заразните болести што ја загрозуваат целата зем-
ја, и член 2 од Законот за спречување и сузбива-
ње на заразните болести; 

— сомневање дека постои заболување (каран-
тинска болест); 

— излачување на клици од цревен тифус, па-
ратифус А и Б, заразно труење со храна и ди-
зентерија; 

— секоја повреда од заболено животно или 
под сомневање дека е заболено од беснило; 

— пријавување на грип кој се јавува во вид 
на епидемија. 

Пријавувањето го вршат клиниките, Институ-
тот за туберкулоза на СРМ, заводите за здравст-
вена заштита, медицинските центри, Здравствени-
те домови и здравствените станици. 

3. Имунизација се врши против: 

— големите сипаници, туберкулозата, диф-
теријата, тетанусот, големата кашлица, детската 
парализа и малите сипаници — на сите лица на 
определена возраст, според член 19 од Законот за 
заштита на населението од заразни болести што 
ја загрозуваат целата земја и Упатството за на-
чинот на имунизација и контрола на резултатите 
од имунизацијата против заразните болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/68), како и според Прог-
рамата што ја донесува Републичкиот секретари-
јат за здравство и социјална политика; 

— беснило за сите лица повредени од забо-
лено животно или што се под сомнение дека се 
заболени од беснило; 

— цревен тифус, паратифус, колера, големи 
сипаници, жолта треска, мали сипаници и други 
заразни болести, за сите лица зо кои постои епи-
демиолошка индикација, член 19 од Законот за 
заштита на населението од заразни болести што 
ја загрозуваат целата земја и член 9 од Законот 
за спречување и сузбивање на заразните болести; 

— имунизацијата ја вршат заводите за здрав-
ствена заштита, медицинските центри и здравст-
вените домови. 

4. Хемио и серопрофилакса: 

Хемиопрофилаксата се спроведува ка ј сите 
инфицирани деца што се во контакт со активно-
туберкулозен болен, како и к а ј другите инфици-
рани туберкулини позитивни деца од 0 до 3 го-
дишна старост. 

Хемио и серопрофилаксата се спроведува: 
— против стрептококни инфекции, дизентери-

ја, ентероколит, маларија, менингококни менингит, 
колера, голема сипаница и тифус, според епиде-
миолошките индикации. 

Серопрофилакса се спроведува против тетанус, 
дифтерија, беснило, гасна гангрена, според меди-
цинските индикации. 

Задачите ќе се извршуваат од страна на здрав-
ствените домови, медицинските центри, заводите 
за здравствена заштита, клиниките, Институтот 
за туберкулоза на СРМ и специјалните болници. 

5. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација: 

— дезинфекција се врши во случај на заболу-
вања од колера, чума, големи сипаници, црн пришт, 
дифтерија, цревен тифус, паратифус А и В, сака-
гија, дизентерија, заразна жолтица и туберкулоза, 
а опфаќа и излачевини, лични и други предмети, 
станбени и други простории и вода; 

— дезинсекција се врши при појава на секое 
заболување од пегавец, повратна треска, маларија, 
чума или Брилова болест, а опфаќа и лични и пос-
телни алишта и простории за живеење; 

— дератизација се врши при појава или опас-
ност од појава на чума, туларемија и хеморагична 
треска. 

Дезинфекција и дезинсекција се презема во 
случај на опасност од појава на болестите од али-
неја 1 и 2. 

Задачите од точка 5 се извршуваат од страна 
на здравствените станици, здравствените домови, 
медицинските центри и заводите за здравствена 
заштита. 

6. Епидемиолошки надзор. 

Епидемиолошкиот надзор ги опфаќа: 
— лицата кои преболеле цревен тифус, пара-

тифус А и В или Ц, дизентерија, или заразно тру-
ење со храна предизвикано од салмонели, како 
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и лица за кои се сомнева дека носат заразни ба-
цили на тие болести. Тие подлежат на медицин-
ска контрола додека врз основа на лабораториски 
наод не се утврди дека немаат заразни бацили; 

— лицата на кои им е потврдена маларијата 
или се лекувани од маларија или се под сомне-
вање дека боледуваат од оваа болест со парази-
те лошки прегледи, еднаш во месецот во перио-
дот од април до октомври во текот на две годи-
ни подлежат на надзор. Надзорот ги опфаќа и 
членовите на семејството на заболените; 

— лицата со инактивна туберкулоза со кли-
нички рендгенски и бактериолошки прегледи на ј -
малку еднаш во годината, односно лицата што се 
во контакт со заболени, а постои сомневање за 
заболување според медицинските индикации 
најмалку двапати во годината. 

Задачите од точка 6 ги извршуваат здравст-
вените станици, здравствените домови, медицин-
ските центри и заводите за здравствена заштита 

7. Активно епидемиолошко испитување. 

Активно епидемиолошко испитување се врши 
за откривање на болни клицоносители, како и 
проучување на причините, патиштата, начинот на 
пренесување на заразните болести и следење на 
епидемиолошката состојба. 

На задолжителните епидемиолошки испитува-
ња (анкети) подлежат болестите предвидени во 
член 5 од Законот за заштита на населението од 
заразните болести што ја загрозуваат целата зем-
ја, како и заболувањата предвидени со член 4 од 
Законот за спречување и сузбивање на заразните 
болести. 

Исто така, ќе се спроведуваат и посебни мер-
ки и активности предвидени со Акционата прог-
рама за подобрување на санитарно-хигиенската и 
епидемиолошката состојба во СР Македонија за 
1975 година. 

З а откривање на маларијата ќе се врши па-
сивен надзор. 

Задачите од точка 7 ги извршуваат здравст-
вените станици, здравствените домови, медицин-
ските центри и заводите за здравствена заштита. 

8. Патронажни посети. 

Патронажните посети, со цел за анкета, увид 
и контрола, се вршат на заболени од туберкулоза 
трипати во годината, а к а ј заболени со неактив-
на форма на туберкулоза најмалку еднаш годиш-
но. Посетите ги вршат антитуберкулозните дис-
панзери при здравствените станици, здравствени-
те домови и медицинските центри. 

9. Изолација. 

Изолацијата ги опфаќа: 

— лицата што боледуваат, лицата што се под 
сомневање дека боледуваат и лицата што биле 
во непосреден контакт со заболен од карантин-
ска болест, а кои се изолираат и лекуваат во по-
себно определени здравствени работни организа-
ции (карантин); 

—- лицата заболени од беснило, црн пришт, 
дифтерија, детска парализа, губа, цревен тифус, 
паратифус А и Б, пегав тифус, повратна треска, 
сакагија, тетанус или заразно заболување на мо-
зокот, а кои се изолираат и лекуваат во опреде-
лени здравствени работни организации; 

— лицата заболени од други заразни болести 
кои задолжително се пријавуваат, а кои се изо-
лираат и се лекуваат во согласност со медицин-
ските и епидемиолошките индикации во здравст-
вена работна организација или дома; 

— здравствена контрола на лицата што би-
ле во посреден контакт со лица заболени од ка -
рантински болести во траење на определен каран-
тин; 

— задолжително изолирање и лекување во 
соодветни здравствени работни организации и на 
лицата предвидени со член 5 од Законот за спре-
чување и сузбивање на заразните болести (пара-
тифус Ц Брилова болест, Ќј-треска, туларемија 
и заразна жолтица). Нив ги вршат здравствените 
станици, здравствените домови за домошна изо-
лација, а клиниките и медицинските центри за 
болничка изолација. 

10. Превоз. 

— Превозот на заболените се врши со сани-
тетска кола или со друго превозно средство во 
согласност со медицинските и епидемиолошките 
индикации, а според член 10 и 11 од Законот за 
заштита на населението од заразните болести што 
ја загрозуваат целата земја. 

11. Преглед и лекување. 

Прегледот и лекувањето се вршат во опреде-
лени здравствени работни организации, здравстве-
ни станици, здравствени домови, медицински цен-
три, специјални болници, Институтот за ТБЦ на 
СРМ и клиниките и во станот на болниот од сите 
заразни болести кои задолжително се пријавуваат, 
а во согласност со медицинските и епидемиолош-
ките индикации, вклучувајќи ги и лековите. 

Контролата на активно туберкулозните болни 
лица, што се на вонболничко и домашно лекува-
ње, се врши во здравствените домови и медицин-
ските центри по пат на клинички, рендгенски, 
бактериолошки и други прегледи, просечно че-
тири пати во годината. 

III 
Нега, лекување и превоз на психијатриски болни 
кои поради природата и состојбата на болеста мо-
жат да го загрозат својот живот и животите на 
другите лица или да ги оштетат материјалните 

добра на околината 

Дијагноза на психијатриски заболувања или 
состојби може да постави само лекар, а потребата 
од лекување и изолација само неуропсихијатар. 

Лесните форми на овие заболувања, односно 
ремисии на заболувањето, можат да се лекуваат 
и амбулантно, но само по индикации, под надзор 
и по упатство на лекар неуропсихијатар. Лекува-
њето на психијатриските болни се спроведува во 
болничките одделенија на медицинските центри, 
во специјалните психијатриски болници и на иеу-
ропсихијатриската клиника. 

Мерките за здравствена заштита се однесуваат 
на заболени од следниве манифестни видови на 
психози: шизофрени групи, манијаке-депресивни 
групи, онволутивни меланхолии, паранои, сенили и 
пресенилни психози со артериосклероза на мозо-
кот, алкохолни психози, епилепсија со психотич-
ни промени, симптоматски психози, како и поблис-
ку назначени психози. 

Прегледот, лекувањето и евиденцијата се вр-
шат во определени здравствени работни организа-
ции или во станот на болниот според медицински-
те индикации, вклучувајќи ги и специфичните 
лекови ( психофармака). 

Превозот се врши со санитетски коли или со 
други превозни средства, според медицинските ин-
дикации, 
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IV 
Здравствена заштита на жената во врска со бре-

меноста, породувањето, мајчинството и 
контрацепци ј ата 

Здравствената заштита во врска со бременос-
та, породувањето, мајчинството и контрацепција-
та опфаќа (составен дел е Републичката акциона 
програма за намалување високата смртност на до-
енчињата во 1975 година): 

1. Во текот на бременоста просечно 2,5 прегле-
ди во советувалиштето, една посета на патронаж-
на сестра, лабораториско иследување на крвни 
групи, РХ фактор и Васерман, еднаш на сите 
прворотки, а на урината 2 пати, на хемоглобин и 
еритроцити просечно еднаш во 1975 година. 

2. Во текот на породувањето — стручна помош 
во здравствена организација или во станот на ро-
дилката, со опфаќање на најмалку 72% од поро-
дувањата. 

3. По породувањето просечно еден лекарски 
преглед и две патронажни посети; по еден лекар-
ски преглед на породените во здравствена работ-
на организација, а по три лекарски прегледи на 
породените надвор од здравствена работна орга-
низација. 

4. Просечно по две посети во годината во соод-
ветните советувалишта што се опремени за при-
мена на контрацепциски средства и давање на 
контрацепциски средства без надоместок. 

5. Прегледи и лекување на жената во здрав-
ствена работна организација или во станот, во 
случај на болест во врска со бременоста и компли-
к а ц и ј е во текот на бременоста или како после-
дица на бременоста и породувањето до 6 месеци 
по породувањето, вклучувајќи ги и лековите. 

6. Забоздравствена заштита на жената во те-
кот на бременоста и 6 месеци по породувањето 
без протетика. 

7. Превоз со санитетски коли или други пре-
возни средства при упатување во здравствена ра-
ботна организација поради породување, во случај 
на болест во врска со бременоста и породувањето. 

Наведените задачи се вршат од страна на зд-
равствените станици, здравствените домови, меди-
цинските центри, клиниките, како и од Гинеко-
л о ш к о - а к у ш е р с к о ј одделение на Градската општа 
болница — Скопје. 

V 
Целосна здравствена заштита на деца до 

15-годишна возраст 

Целосната здравствена заштита на децата до 
15-годишна возраст опфаќа: 

1. Стручна контрола на психичкиот и физич-
киот развиток на децата, патронажни посети и 
тоа: 

а) новородено, просечно еден лекарски прег-
лед во советувалиште или дома и една патрона-
жна посета; 

б) доенче, просечно два лекарски прегледа во 
советувалиште и една патронажна посета; 

в) претшколско дете, просечно еден лекарски 
преглед во советувалиште и една патронажна по-
сета на децата во втората, третата и шестата го-
дина од возраста; 

г) систематски преглед на учениците од I, IV и 
VII одделение на основните училишта. 

2. Заштита и лекување на заби: 
— систематски преглед на заби просечно еднаш 

ЕО три години, откривање и санирање на ано-
малии на заби, почнувајќи од третата година на 
животот со задолжителна санација. Лекување на 
заби со примена на ортопедски мерки и давање на 
протетички помагала, вклучувајќи ги и лековите. 

3. Преглед, лекување и рехабилитација во си-
те здравствени работни организации или во ста-
нот според медицинските индикации, вклучувајќи 
ли и лековите и сите видови на ортопедски по-
магала. 

4. Сместување и згрижување на мајката — 
родилка на болно дете до 1 година од животот за 
време на лекувањето на детето во стационарно-
здравствена работна организација. 

Наведените задачи ги вршат здравствените ста-
ници, здравствените домови, медицинските центри, 
клиниките, специјалните болници и заводите за 
медицинска рехабилитација. 

VI 
Здравствена заштита на училишната младина и 
студентите на вишите и високите школи до крајот 

на редовното школување 

Здравствената заштита на училишната младина 
и студентите на вишите и високите школи, факул-
тетите, уметничките академии до крајот на редов-
ното школување, но најдоцна до навршена 26-та 
година од животот, опфаќа: 

1. систематски прегледи и тоа: 
— систематски прегледи на учениците од I и IV 

година во средните училишта, а секоја година на 
учениците во стопанството; 

— еден систематски преглед на студентите на 
вишите школи во првата година на студиите а 
за редовните студенти на факултетите од I и II 
година во 1975 година. 

2. Заштита и лекување на заби — преглед и 
лекување на заби. 

3. Протетички и рехабилитациони мерки ка ј ош-
тетувањето, аномалиите на видот и слухот, ка ј ор-
топедските аномалии и деформитети, што ги вр-
шат здравствените станици, здравствените домови, 
медицинските центри, клиниките, специјалните 
болници и Заводот за медицинска рехабилитација 
на СРМ-Скопје. 

Систематските прегледи се вршат според посеб-
на програма изготвена од општествено-политичките 
заедници и заедниците на здравственото осигуру-
вање. 

VII 
Здравствена заштита на младите до навршени 
26 години од животот во врска со спречувањето 

и сузбивањето на реуматската треска 

Здравствената заштита на младината до на-
вршени 26 години од животот во врска со спречу-
вањето и сузбивањето на реуматската треска оп-
фаќа : 

1. спречување и сузбивање на лабораториски 
потврдени стрептококни заболувања на грлото и 
рецидиви на реуматска треска според медицин-
ските и епидемиолошките индикации; 

2. лекување во здравствени работни организа-
ции и во станот, вклучувајќи ги и лековите. 

Задачите од точка 1 и 2 ги вршат здравстве-
ните станици, здравствените домови, медицински-
те центри, клиниките и специјалните болници. 

VIII 
Мерки за рано откривање и лекување на ма-

лигните неоплазми 

Мерките за рано откривање и лекување на 
ма лигните неоплазми опфаќаат: 

1. Пријавување на ма лигните неоллазми. 
2. Систематски предгеди во врска со раното от-

кривање на малигните неоплазми (според програ-
мите на заедниците, здравството и здравственото' 
осигурување, во случаи утврдени клиничко-лабо-
раториски, преканцерозна состојба во интервали 
според медицинските индикации). 
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3. Преглед и лекување на соодветни клинички 
и лабораториски верефицирани случаи во соодвет-
ни здравствени работни организации или во ста-
нот според медицинските индикации, опфаќа јќи ги 
и лековите. 

4. Патронажна посета на болните што се на-
оѓаат на домашно лекување според медицинските 
индикации најмалку еднаш во годината. 

IX 
Мерки за превенција, рано откривање и леку-

вање на шеќерната болест 

Мерките за превенција, рано откривање и ле-
кување на шеќерната болест опфаќаат: 

1. Пријавување на шеќерната болест-дијабе-
тис. 

2. Преглед и лекување на болниот од шеќер-
на болест во соодветни здравствени работни орга-
низации, вклучувајќи ги лекарствата и обезбеду-
вање на прибор и средства за лекување и само-
контрола. 

Наведените задачи ги вршат здравствените ста-
ници, здравствените домови, медицинските центри, 
а лекувањето стационарните здравствени работни 
организации (медицински центри и клиники). 

X 
Здравствена заштита на болните од прогресивна 

мускулна дистрофија 
Здравствената заштита на заболените од прог-

ресивна мускулна дистрофија опфаќа: 
1. Еден систематски преглед во годината на 

сите членови на семејството на болниот, а кои 
се помлади од 20 години, за рано откривање на 
ова заболување. 

2. Преглед и лекување во определени здрав-
ствени работни организации или во станот на 
болниот, вклучувајќи ги и специфичните лекар-
ства. 

3. Патронажни посети на болниот или на се-
мејството на болниот еднаш во годината. 

Наведените задачи ги вршат здравствените ста-
ници, здравствените домови, медицинските центри, 
а лекувањето специјализираните работни органи-
зации. 

XI 
Здравственото воспитување 

Здравственото воспитување опфаќа: 
Подигање на здравствената култура на населе-

нието по пат на организирање на програмска здрав , 
ствено-воспитна работа со здраво и заболено насе-
ление, во секојдневната работа во советувалиштата, 
ири патронажната посета и други форми. 

При спроведувањето на програмската здрав-
ствено-воспитна работа во здравствените и други 
организации се користат методи на здравствено-
воспитна работа со примена на нагледни здрав-
ствено-воспитни средства и уредувања на среди-
ната и амбиентот. 

Здравственото воспитување го спроведуваат 
здравствените работни организации и организации-
те на Црвениот крст. 

XII 
Финансирање на Програмата за спроведување на 
задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението во Социјалистичка Република Ма-

кедонија во 1975 година 

Финансирањето на Програмата за 1975 година 
ќе се врши и тоа: 

— за осигурениците-работници и нивните 
членови на семејството преку заедниците на 
здравството и здравственото осигурување; 

— за осигурениците-земјоделци и нивните чле-
нови на. семејствата преку заедниците на здрав-
ството и здравственото осигурување и партици-
пација на Републиката од Републичкиот буџет во 
висина од 20.000.000 динари; 

— за неосигурените лица со познато живеа-
лиште од буџетите на општините; 

— за ^осигурените лица со непознато живе-
алиште од буџетот на Републиката. 

572. 
Врз основа на член 299, точка 22 и член 339 

од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 26 декември 1974 година, 
и на седницата на Собранието на Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување, одржана на 23 декември 1974 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕН-
СКАТА И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува Акционата прог-

рама за подобрување на санитарно-хигиенската и 
епидемиолошката состојба во Социјалистичка Ре-
публика Македонија во 1975 година. 

Член 2 
Акционата програма за подобрување на са-

нитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба 
во Социјалистичка Република Македонија во 
1975 година е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-3185 
26 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на Републичката 

заедница на здравството и 
здравственото осигурување, 

Никола Арсовски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

АКЦИОНА ПРОГРАМА 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕН-
СКАТА И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА ВО 1975 ГОДИНА 

I 

Во текот на 1975 година ќе продолжи спрове-
дувањето на мерките и дејностите насочени кон 
решавање на нај приоритетните проблеми во по-
добрувањето на санитарно-хигиенската и епиде-
миолошката состојба во СРМ, со што ќе продолжат 
дејностите и мерките што беа планирани и кои 
се започнати во 1971 година, кога почна да се 
реализира Акционата програма. 

Во текот на 1975 година се предвидува след-
ниот обем на работи на задачи: 
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II 
ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛУВАЊЕ НА МОРБИДИ-
ТЕТОТ ОД ЦРЕВЕН ТИФУС, ПАРАТИФУС ДИ-
ЗЕНТЕРИЈА И ЗАРАЗНА ЖОЛТИЦА ПРЕКУ 
ПОДОБРУВАЊЕ НА ХИГИЕНСКИТЕ УСЛОВИ, 
ПРВЕНСТВЕНО СО РЕШАВАЊЕ НА ВОДОСНАБ-
ДУВАЊЕТО И ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОТПАД-

НИТЕ ВОДИ И МАТЕРИИ 
I 

Во текот на 1975 година ќе се пристапи кон 
обезбедување на доволни количества хигиенски ис-
правна вода за пиење во определен број селски 
населби. Како критериум за приоритет при парти-
ципацијата на Републиката во изградбата на водо-
водите ќе се заменат критериумите предвидени во 
тригодишната програма. 

Собранијата на општините ќе учествуваат во 
оваа акциона програма и треба да изготват свои 
програми, усогласени со Републиката. 

Во текот на 1975 година се предвидува Републи-
ката да учествува во изградбата на 42 селски во-
доводи, со околу 85 км. водоводни цевки од раз-
ни профили и соодветни материјали Договарање-
то со општинските собранија за доделување на по-
мош, дистрибуција на цевките, како и стручна 
помош во планирањето и реализацијата на прог-
рамата за изградба на селски водоводи ќе се вр-
ши преку Републичкиот завод за здравствена заш-
тита. Санитарниот надзор при изградбата ќе се 
врши преку овластени републички санитарни ин-
спектори вработени во Републичкиот завод, а по 
овластување од главниот републички санитарен 
инспектор, согласно со Законот за санитарна ин-
спекција, во соработка со општествените органи 
за санитарна инспекција, во чија надлежност спа-
ѓа вршењето на надзорот. 

Паралелно со водоснабдувањето, како извон-
редно важна мерка за спречување на појавата и 
ширењето на цревната заразна болест, ќе се пре-
земе отстранувањето и крајната диспозиција на 
фекалните отпадни материјали. Заради поефикасна 
примена на донесените одлуки на општинските со-
бранија за изградба на хигиенски ѓубришта и кло-
зети во населбите или делови од населбите без 
канализација, собранијата на општините ќе треба да 
предвидат услови и можности за изградба на овие 
објекти според одлуките. 

Учеството на Републиката во изградбата на 
водоводите по селата ќе се условува со реализа-
цијата на донесените одлуки во врска со изградба-
та, односно реконструкција на клозетите и ѓуб-
риштата. 

За намалување на морбидитетот ќе се преземат 
следните мерки: задолжително пријавување и еви-
денција на сите заболувања, рано и активно изна-
оѓање на болните, лабораториски дијагнози, епи-
демиолошка анкета, дезинфекција во жариштата, 
здравствено просветување. 

За епидемско заболување задолжително, по на ј -
брз пат, треба да биде известен Републичкиот за-
вод за здравствена заштита-Скопје. 

Покрај овие општи мерки што важат за сите 
цревни заразни заболувања, како посебни мерки 
ќе се преземаат: 

За цревниот тифус и паратифус: 
— задолжителна хоспитализација, 
— имунизација според епидемиолошката инди-

кација, 
— систематско испитување на клицоносители-

те, на преболените, евиденција и надзор над тра ј -
ните клицоносители, како и испитувања на кли-
цоносителството при конктактите од болните. 

За заразната жолтица: 
— задолжителна хоспитализација. 
Покрај редовните дејности за цревните заразни 

болести, предвидени со Законот за заразните болес-
ти, во текот на 1975 година ќе се извршуваат по-
себни епидемиолошки испитувања и дејности. 

Ќе се извршат подетални годишни анализи за 
состојбата и движењето на цревните зарази во 

Републиката, систематско испитување на клицоно-
сителството на салмонели и шители во 6 градови 
(Скопје ,Куманово, Тетово, Струмица, Битола и 
Охрид) к а ј децата од училишна возраст ,како и 
систематско определување на бактериите од фе-
калне потекло на прстите на рацете ка ј тие деца. 

На овој начин цревните заразни заболувања ќе 
се стават под зајакнат епидемиолошки надзор, ќе 
се добијат податоци за пејсажот и типовите на 
цревните инфекции и ќе се даде процена на фе -
ка л ната контаминација на рацете ка ј училишните 
деца, се со цел за откривање на доминантните 
патишта за ширење на цревните зарази заради 
нивното поуспешно сузбивање. 

Со епидемиолошките испитувања се предвиду-
ва да се опфатат околу 1.050 деца 4 пати во 
текот на 1975 година. 

III 
СЛЕДЕЊЕ НА САНИТАРНАТА СОСТОЈБА НА 
ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ И ВОДОТЕЦИ ВО СРМ, 
СЛЕДЕЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА АЕРОЗАГАДУ-
ВАЊЕТО ВО НАСЕЛБИТЕ КАДЕ ШТО ПОСТОИ 
ОПАСНОСТ ОД ИНДУСТРИСКО ЗАГАДУВАЊЕ 

НА АТМОСФЕРАТА 

Во текот на 1975 година Хигиенско-епидемио-
лошкиот одред Скопје, ќе ја следи санитарната 
состојба на површинските води и водотоци и тоа: 
реката Вардар со притоките, Црна со Драгет и 
Брегалница и Злетовската Река, Пчиња, Треска и 
Лепенец — како главен реципиент на отпадните 
води од населбите и индустријата во Републиката, 
реките Струмешница и Радика, природните и 
вештачките езера: Охридското, Преспанското, Дој-
ранското, Дебарското и Мавровското. 

На точно определени профили-спротиводно и 
низводно од главните загадувачи (населби и индус-
триски објекти), на местата каде што се влеваат 
главните притоки, како и местата што се користат 
за туризам и рекреација, ќе се земаат систематски 
примероци за физикохемиска и микробиолошка 
анализа, а за реката Вардар истите профили и при-
мероци за вкупната радиоактивност. Вакви системат-
ски примероци од сите профили ќе се земаат во 
текот на 1975 година четири пати т.е. во сите 
годишни сезони по еднаш. Испитувањата ќе се 
вршат по стандардни методи, а според Правилни-
кот за штетните материи, кои не смеат да се вне-
суваат во води („Службен лист на СФРЈ", бр.3/66). 
Освен наведените на реката Вардар, вакви сис-
тематски примероци ќе се земаат и ќе се анали-
зираат по истата методологија секој месец на след-
ниве профили: Драчево, над и под Титов Велес, 
Криволак и к а ј Гевгелија,. 

Резултатите од извршените испитувања ќе му 
бидат презентирани на Републичкиот секретари-
јат за здравство и социјална политика заради пре-
земање на потребните мерки. 

За подобрување на санитарно-хигиенската по-
ложба во загрозените населби од индустриско за-
гадување на атмосферата, општинските собранија 
во текот на 1975 година треба да организираат 
служба за контрола на чистотата на воздухот, или 
на друг начин да обезбедат вршења на контрола 
на чистотата на воздухот над својата територија. 
Контролата ќе се врши по стандардните методи 
што се применуваат во нашата земја, т.е. регис-
трирање на таложниот прав во седиментатори, а 
правот во воздухот, чадот и сулфурдиоксидот со 
гасомери. 

Републичкиот завод за здравствена заштита-
Скопје и хигиенско-епидемиолошките служби во 
организациите на здружениот труд во здравството-
вршат контрала на чистотата на воздухот во Скоп-
је, Титов Велес, Битола и Куманово со наведените 
методи. Со методите за мерење таложната праши-
на ќе се определува на 10 мерни места во Скоп-
је, 5 во Битола и 4 во Титов Велес. Со методата 
на гасомери ќе се следи секојдневниот просек на 
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чадот и сулфодиоксидот на три мерни места во 
Скопје, а по два во Титов Велес, еден во Кума-
ново. 

На крајот на годината ќе се изготви билтен 
за движењето на аерозагадувањето, кој ќе му 
биде презентиран на Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика, како и на оп-
штинските служби за контрола на чистотата на воз-
духот, со цел да се донесат и спроведат потребните 
мерки. 

IV 
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕРАДИКА-
ЦИЈА НА ДИФТЕРИЈАТА, ДЕТСКАТА ПАРАЛИ-
ЗА, ТЕТАНУСОТ КАЈ НОВОРОДЕНЧИЊАТА И 
ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛУВАЊЕ НА МОРБИДИТЕ-

ТОТ ОД ГОЛЕМА КАШЛИЦА 

По Акционата програма за 1975 година ќе се 
продолжи со мерките и дејностите за искоренување 
на дифтеријата, детската парализа, тетанусот ка ј 
новороденчињата и значително намалување на го-

1 лемата кашлица. 
Имунизацијата против заразните болести ќе се 

спроведува според Програмата за задолжителна 
имунизација во СР Македонија за 1975 година 
што ќе ја донесе Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика. 

Посебно внимание ќе се посвети на средување 
на документацијата за задолжителната имуниза-
ција и ќе се обезбеди точен увид за пропуштените 
од минатите години, со цел за нивно имунизирање. 

Ке се интензивира стручно-методолошката по-
мош за планирањето и изведувањето на задолжи-
телната имунизација, како и санитарно-инспекцис-
киот надзор над нејзиното спроведување. 

Детска парализа 
При појава на заболување од детска парализа, 

при сомневање во неа, ќе се преземаат следниве 
мерки: 

— пријавување на заболувањата до Републич-
киот завод за здравствена заштита по телеграфски 
пат во рок од 24 часа од поставувањето на кли-
ничката дијагноза за заболување или сомневање 
во него, 

— хоспитализација на болните и сомнителните 
во Клиниката за заразни болести-Скопје или ста-
ц и о н а р и установа со специјализиран кадар и спре-
ма, 

— задолжителна вирусолошка и серолошка ди-
јагностика, 

— епидемиолошка анкета, 
— испитување на опфатот и успехот на иму-

низацијата во општините каде што ќе се појави 
ова заболување, 

— ќе се изврши детален преглед на докумен-
тацијата за извршената вакцинација на заболени-
те, како и во населбите каде што ќе се појави забо-
лување, 

— вирусолошки прегледи на здрави деца. 
Со програмата за имунизација се предвидува 

да бидат опфатени децата што стасале за иму-
низација редовно според календарот за имуни-
зација, како и определен број според епидемио-
лошките индикации во местата каде што имуниза-
цијата досега била спроведувана или, пак, ако ова 
заболување се појавило во епидемска форма. 

Епидемиолошките испитувања ќе ги опфатат: 
а) вирусолошките прегледи за поставување на 

дијагноза (изолација) на вирус на полио, ЕСНО и 
коксеки од околу 20 болни или сомнителни на 
детска парализа и парни серуми од нив за се-
ролошка дијагноза. Исто така, ќе се земе мате-
ријал за изолација на вирусот на детска пара-
лиза к а ј здравите деца во општините (населбите) 
каде што ќе се регистрираат заболувања, при што 
ќе бидат прегледани околу 40 материјали, 

б) епидемиолошката анкета на сите болни и 
сомнителни болни, што ќе биде извршена од ле-
кар специјалист-епидемиолог. 

Дифтерија 

При појава или сомневање во заболување од 
дифтерија ќе се преземат следните мерки: 

— пријавување на заболувањето во Републич-
киот завод за здравствена заштита — Скопје, те-
леграфски, во рок од 24 часа од поставувањето 
на клиничката дијагноза на заболувањето или 
сомневањето во заболувањето, 

— хоспитализација на одделение за заразни 
болести, 

— епидемиолошка анкета, 
— активно и рано откривање на евентуално 

болните во околината и меѓу контактите со бол-
ните од страна на хигиенско-епидемиолошката 
служба во општините, каде што е регистрирано 
заболување, 

— откривање и испитување на клицоносите-
лите од страна на Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита, а во соработка со територијални-
те хигиенско-епидемиолошки служби, 

— по потреба, ако за тоа постојат индикации, 
ќе се врши имунизација и на децата постари од 
8 години. 

Епидемиолошките испитувања ќе опфатат: 
а) бактериолошки преглед на материјали (брис 

од грло и нос) од околу 60 болни или сомнителни 
болни од дифтерија. Исто такви прегледи ќе би-
дат извршени на околу 600 лица од околината на 
болните (контакти) односно од средината каде што 
се појавило заболувањето, 

б) епидемиолошката анкета на сите болни или 
сомнителни ќе биде извршена од лекар-специја-
лист епидемиолог, со посебен осврт на имунолош-
киот статус. 

Голема кашлица 

При појава на заболувањето задолжително ќе 
се врши следново: 

— пријавување на заболувањето во Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита, 

— задолжителна бактериолошка дијагноза, 
— епидемиолошка анкета, 
— активно и рано откривање на евентуално 

болните од контакти и од околината на регистри-
раните болни. 

Со Програмата за имунизација се предвидува 
да бидат опфатени децата кои редовно стасуваат 
според календарот за имунизација, како и пропуш-
тените од претходните години. 

Епидемиолошките испитувања опфаќаат: 
а) бактериолошки преглед на материјали за 

околу 400 болни и сомнителни болни од голема 
кашлица при појава на епидемија или спорадич-
ни случаи, 

б) епидемиолошката анкета за сите болни ќе 
се врши од страна на лекар. 

Тетанус кај новороденчињата 

При појава на заболувања од тетанус ка ј но-
вороденчињата ќе се врши следново: 

— пријавување до Републичкиот завод за 
здравствена заштита, 

— епидемиолошка анкета од лекар, контро-
ла на епидемиолошките испитувања од страна на 
Републичкиот завод за здравствена заштита — 
Скопје. 

Испитувањата за тетанус к а ј новороденчиња-
та имаат цел да се добие увид во факторите и 
раширеноста на тетанусот, како и за мерките за 
спречување на ова заболување. 

Во спроведувањето на мерките против дифте-
ријата, детската парализа, големата кашлица и 
тетанусот ка ј новороденчињата ќе учествуваат 
здравствените работни организации и органите 
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надлежни за здравствена заштита. За обезбеду-
вање на материјалните и кадровските услови по-
требно е да се ангажираат и општествено-поли-
тичките заедници, како што е предвидено во Про-
грамата од 1973 до 1975 година. 

V 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИ-
ОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ И САНИТАРНО-ИНСПЕК-

ЦИСКИТЕ СЛУЖБИ 

Во текот на годината ќе продолжат активнос-
тите за обезбедување на лекари и соодветен број 
на средно-медицински кадри во сите хигиенско-
епидемиолошки дејности при здравствените ра-
ботни организации. 

Републичкиот завод за здравствена заштита 
— Скопје и Комисијата за епидемиологија и хи-
гиена ќе укажуваат помош, а посебно во оние 
здравствени работни организации каде што има 
специјалистички кадар. 

Исто така, ќе продолжи и доследно™ спро-
ведување на Законот за санитарна инспекција во 
однос на обезбедувањето на соодветен кадар во 
општинските служби за санитарна инспекција за 
вршење на оваа дејност. 

За стручно оспособување на овој кадар ќе се 
организира советување во траење од 2 дена, спо-
ред посебна програма. 

Советувањето ќе го организира Републичкиот 
завод за здравствена заштита — Скопје, во сора-
ботка со Хигиенско-епидемиолошкиот одред — 
Скопје, Републичкиот санитарен инспекторат и 
Медицинскиот факултет. 

VI 

САНИТАРНО-ИНСПЕКЦИСКИ СЛУЖБИ 

Во текот на 1975 година општинските органи 
на управата, надлежни, за работите на санитарна-
та инспекција и Републичкиот санитарен инспек-
торат, преку редовните и овластените републич-
ки санитарни инспектори, ќе вршат интензивен са-
нитарен надзор над спроведувањето на мерките и 
дејностите предвидени во Акционата програма и ќе 
преземат соодветни мерки согласно со прописите. Ис-
то така, ќе се преземаат конкретни акции од стра-
на на санитарната инспекција врз основа на на-
одите и резултатите од испитувањата, извршени 
во врска со Акционата програма. 

VII 

КОМИСИЈА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И ХИГИЕНА 

Во текот на 1975 година Комисијата ќе про-
должи да укажува стручна помош при изготвува-
њето на општинските акциони програми и ќе вр-
ши контрола на спроведувањето на мерките од 
Акционата програма. 

VIII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Во реализацијата на Програмата ќе учеству-
ваат населението, општините, Републиката и Ре-
публичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување. 

За реализацијата на Програмата Републиката 
ќе партиципира со средства во висина од 3.000.000 
динари. 

Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување ќе партиципира со средства 
во висина од 1.465.000 динари. 

573. 
Врз основа на член 299, точка 22 и член 339 

од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 26 декември 1974 година, 
и на седницата на Собранието на Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, одржана на 23 декември 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА 
ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува Акционата про-

грама за намалување високата смртност на доен-
чињата и малите деца во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во 1975 година. 

Член 2 
Акционата програма за намалување високата 

смртност на доенчињата и малите деца во Соци-
јалистичка Република Македонија во 1975 година 
е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3186 
26 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на Републичката 

заедница на здравството и 
здравственото осигурување, 

Никола Арсовски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

АКЦИОНА ПРОГРАМА 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА 
ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО 1975 ГОДИНА 

I 
Во текот на 1975 година ќе продолжи акци-

јата за намалување високата смртност на доенчи-
њата и малите деца, особено на селските подрачја, 
поради релативно полошата здравствена состојба. 

I I 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Акционата програма треба да придонесе за 
намалување смртноста на доенчињата во Соција-
листичка Република Македонија преку подобру-
вање на здравствената заштита на мајките и де-
цата т.е. преку зголемување процентот на раѓање-
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то со стручна помош, опфаќање на доенчињата, 
предучилишните деца и жените во советувалиш-
тата, зајакнување на патронажната служба, пла-
нирање на семејството и други превентивни деј-
ности. 

Истовремено Акционата програма треба да 
овозможи на селското население, како целина, да 
му се обезбеди недостапна здравствена заштита 
и со тоа значајно да се подобрат условите за ж и -
веење на селското население. 

III 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Здравствените работници што ќе ја спрове-
дуваат оваа програма — лекарите, медицинските 
сестри и акушерките, покрај обезбедување на вре-
мено лекување на болните, ќе преземаат и спе-
цијални мерки за здравствена заштита на ма ј -
ките и децата и тоа: 

а) за доенчињата и малите деца: 
— систематски прегледи за следење развито-

кот и здравствената состојба, 
— давање совети по сите прашања поврзани 

со здравјето и развитокот на децата, 
— спроведување на активна имунизација и 

други профилактични мерки, патронажна служба. 
б) За училишните деца: 
— систематско .следење на физичкиот и пси-

хичкиот развиток и здравствената состојба на учи-
лишните деца, 

— систематски прегледи на училишните деца 
од I, IV и VII одделение на осмолетките, 

—• давање совети на родителите, наставници^ 
те и учениците во врска со зачувувањето на здра-
вјето, 

— здравствено воспитување. 
в) За жените: 
— грижа за здравјето на жените во текот на 

бременоста (прегледи во советувалиштата, патро-
нажен посети, контрола на забите, лабораториски 
анализи и др.). 

— раѓање со стручна помош — во установа или 
дома со бабица, 

—• надзор на здравјето на жената во текот 
на леунството (прегледи, патронажни посети, со-
вети и др.), 

— работа на планирање на семејството и упа-
тување на жените за примена на современите ме-
тоди на контрацепција, 

— здравствено воспитување на жените. 

IV 

НИВО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И СОС-
ТОЈБА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ШТО ЌЕ СЕ 
ПОСТИГНЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО 1975 ГОДИНА 

Врз основа на досегашното движење на пока-
зателите за здравствената состојба и заштита во 
последните години, Програмата за задолжителни-
те видови на здравствена заштита и оваа Програ-
ма, во 1975 година во СРМ ќе биде достигнато 
следното ниво на здравствена заштита и состојба 
на мајките и децата: 

1. стапката на смртноста на доенчињата ќе се 
намали на околу 60%, 

2. процентот на родените со стручна помош ќе 
порасне на околу 72, 

3. процентот на лекуваните доенчиња пред 
смрт ќе се зголеми на околу 72, 

4. опфатот на доенчињата во советувалиштата 
ќе достигне ниво на околу 87%, 

5. опфатот на бремените жени во советувалиш-
тата ќе достигне ниво на околу 90%, 

6. со систематски прегледи ќе бидат опфате-
ше околу 60% од оние што подлежат на тие пре-
гледи, 

7. патронажната служба ќе обезбеди 2 посети 
по доенче, а на бремена жена 1, 

8. примоимунизацијата ќе биде извршена над 
епидемиолошкиот минимум, 

9. со советувања за контрацепција ќе бидат 
опфатени најмалку 15% од жените од фертилен 
период. 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За обезбедување на услови за подобро опфа-
ќање на мајките и децата со основната здравстве-
на заштита и извршување на мерки од специ-
фичната заштита ќе се обезбеди следното: 

1. Проширување на мрежата на медицинските 
единици на селското подрачје со зголемување бро-
јот на вработените здравствени работници. 

2. Во текот на 1975 година здравствената заш-
тита на селското подрачје ќе се спроведува од 
здравствените работници утврдени според следната 
табела: 

М е д ' Лекари М е д > Акушерки единици Ј 1 е к а Р и сестри 
ЧЈПШТШШ 

им
а 

19
74

 
тр

еб
а 

19
75

 

им
а 

19
74

 
тр

еб
а 

19
75

 

а ѕ а е* т—1 тр
еб

а 
19

75
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а 

19
74
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а 

19
75

 

Дебар 2 2 4 4 3 3 5 6 
Гостивар 9 10 9 12 18 16 18 21 
Тетово 11 12 13 15 36 25 10 20 
Струга 7 8 8 9 17 10 13 17 
Кичево 3 4 4 5 5 6 4 7 
Куманово 7 9 7 9 12 14 5 12 
Мак. Брод 3 3 4 4 5 4 4 6 
Прилеп 5 7 5 7 10 11 14 13 
Крушево 2 2 1 2 1 2 4 3 
Охрид 5 5 5 6 4 5 3 4 
Скопје 20 19 23 24 22 24 17 20 
Виница — 2 — 2 — 2 4 3 
Кочани 1 4 2 5 6 6 4 6 
Титов Велес 4 5 4 5 4 5 3 6 
Ресен 1 1 1 1 1 2 3 2 
Берово 1 2 1 2 7 7 3 3 
Делчево 2 2 3 3 7 6 4 5 
Св. Николе 2 3 2 3 3 3 3 3 
Кр. Паланка 1 2 1 2 4 5 2 3 
Радовиш 1 2 1 2 1 2 2 3 
Битола 9 10 9 10 14 17 11 10 
Кавадарци 2 2 2 2 2 2 9 4 
Неготино 1 2 1 2 — 2 4 4 
Штип 1 1 1 1 1 3 8 3 
Струмица 4 8 6 8 11 13 14 15 
Кратово 1 1 1 2 1 2 3 2 
Валандово — 1 .—. 1 2 2 1 2 
Демир Хисар 1 2 3 4 6 4 5 3 
Гевгелија 3 3 3 4 4 4 5 5 
Пробиштип 1 2 1 2 — 2 3 2 

Вкупно: НО 136 125 158 207 209 188 213 

3. Обезбедување на нужните предуслови за 
нормална работа на екипите составени од лекар, 
медицинска сестра и акушерка. 

4. Обезбедување на стручно-методолошка по-
мош на здравствените работници од селските здрав-
ствени единици од страна на специјализираните 
кадри на Заводот за здравствена заштита на ма ј -
ки и деца и локалните педијатри и гинеколози. 

5. Следење извршувањето на плановите за ра-
бота на медицинските единици на село од страна 
на медицинските центри односно здравствените 
домови. 

Тесна соработка на службата за здравствена 
заштита на мајки и деца на здравствените пунк-
тови на село со Црвениот крст, конференциите на 
ССРНМ, конференциите за општествена активност 
на жените и сите други органи и организации 
што можат да придонесат за остварување на Про-
грамата. 
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VI 

НАЧЕЛНИ ПОСТАПКИ 

1. Врз основа на оваа Програма; собранијата 
на општините треба да изготват и усвојат свои прог-
рами во кои како минимум треба да бидат за -
стапени планираните подобрувања (зголемување) 
на медицинскиот персонал на селското подрачје, 
а во некои општини и во самите градови. 

2. Во програмите на општините треба да би-
дат прецизно определени изворите за финанси-
рање. 

Критериумите за партиципација на Републи-
ката во извршувањето на акционите програми ќе 
бидат изработени од Републичката комисија за 
следење спроведувањето на акционите програми. 

3. Сите медицински единици треба да бидат 
опремени со неопходната медицинска опрема и мо-
торно возило, според карактеристиките на теренот. 

4. Здравствената заштита на населението ќе 
се укажува по единствена методологија т.е. ќе се 
применува активниот метод на здравствена заш-
тита. Плановите за работа на сите медицински 
единици ќе бидат изготвени со помош на Заводот 
за здравствена заштита на мајки и деца. 

VII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Во реализацијата на Акционата програма ќе 
учествуваат општинските самоуправни интересни 
заедници на здравството и здравственото осигу-
рување, општините, Републиката и Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување. 

За реализација на Програмата Републиката 
ќе партиципира средства во висина од 4.450.000 
динари од буџетот на Републиката. 

Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување ќе партиципира средства во 
висина од 2.730.000 динари. 

574. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

СРМ, а во врска со член 244, став 2, алинеја 3 
од Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 26 декем-
ври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТАКСИ ВО СТОПАН-

СКИТЕ СПОРОВИ 

I 
Се потврдува Договорот меѓу социјалистички-

те републики и социјалистичките автономни по-
краини за намалување на судските такси во сто-
панските спорови. 

II 
Се овластува Ристо Филиповски, член на Из-

вршниот совет и републички секретар за финан-
сии, во името на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, да го потпише Договорот. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3181 Претседател 
27 декември 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

575. 

Врз основа на член 389, став 1 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија, на 
заедничката седница на сите собори, одржана на 
26 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКАТА 

I 
За членови на Советот на Републиката се из-

бираат : 
— Абдуш Усеин, 
— Алексов ски Борис, 
— Антевска Нада, 
— Балаш Рамазан, 
— Биљановски Златко, 
— Бојановски Диме, 
— Бурзевски Ванчо, 
— Белковски Стојан, 
— Галева Рада, 
— Георгиевски Кирил, 
— Гечевски Глигор, 
— Гиновски Лазар, 
— Деспотовска Арсена, 
— Ефремов Боро, 
— Зографски Димче, 
— Ибрахими Јашар, 
— Ивановски Мијалчо, 
— Идриз Емин, 
— Иљоски Васил, 
— Калајџиски Лазар, 
— Карбева Маца, 
— Керамитчиев Михајло, 
— Колономос Жамила, 
— Кардалова Лена, 
— Коробар Перо, 
— Коџоман Вангел, 
— Крстевска Ратка, 
— Кутурец Тома, 
— Левков Благој, 
— Левков Димче, 
— Лешко Генадија, 
— Марковски Киро, 
— Мемишов Сабри, 
— Милески Димче, 
— Милошевски Тихомир, 
— Митревски Паскал, 
— Миовски д-р Димитар, 
— Михајл овски Кирил, 
— Мургашански Михајло, 
— Мусли Исмет, 
— Муча Тосум, 
— Наумовска Ели, 
— Наумовски Круме, 
— Несторовски Аризан, 
— Османи Абдул, 
— Пановски Стојан, 
— Пепељуговски Петар, 
— Поповска Блага, 
— Поповска Даница, 
— Поцков Боро, 
— Рупе Пере, 
— Сион Исак, 
— Сланец Милан, 
— Стојковски Бранко, 
— Сулејмани Нафи, 
— Таири Џемаил, 
— Теменугов Мито, 
— Ташковски Панде, 
— Тозија Фана, 
— Узуновски Цветко, 
— Фончев Ванчо, 
— Хамди Демир, 
— Чупиќ Грга, 
— Чушкар Боро, 
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— Џамбаз Даре, 
— Дувалековски Илија, 
— Шкартов Љупчо, 
— Незири Незир. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3188 
26 декември 1974 година 

Скопје, -
Претседател 

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

576. 

Врз основа на член 318, став 2 и член 333 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 26 декември 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД СПОГОД-
БАТА ЗА IV ЗАЕМ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ СКЛУЧЕНА 
ПОМЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА 
И РАЗВОЈ И ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И СПОГОДБАТА ЗА ГА-
РАНЦИЈА ПО ТОЈ ЗАЕМ, СКЛУЧЕНА МЕ»У МЕ-
ЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

И СФРЈ 

I 
Социјалистичка Република Македонија ги пре-

зема обврските од член VII, оддел 7.01 (е), точка 
X—VII од Спогодбата за IV заем за модернизација 
на југословенските железници, склучена меѓу Ме-
ѓународната банка за обнова и развој и Заедни-
цата на југословенските железници број 1026 ЈУ, 
и финансиските обврски на федерацијата од Спо-
годбата за гаранција по тој заем, склучена меѓу 
Меѓународната банка за обнова и развој и Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
и тоа за делот на заемот што му припаѓа на Ж е -
лезничкото транспортно претпријатие — Скопје, 
а кој ќе се реализира на територијата на СР Ма-
кедонија. 

II 
Се овластува републичкиот секретар за ф и -

нансии, во името на Социјалистичка Република 
Македонија, да склучи договор со Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија за презе-
мање на финансиските обврски на федерацијата 
од Спогодбата за гаранција склучена меѓу Ме-
ѓународната банка за обнова и развој и Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

III 
Се овластува републичкиот секретар за ф и -

нансии, во името на Социјалистичка Република 
Македонија, да склучи договор со Железничкото 
транспортно претпријатие — Скопје за регулира-
ње на односите меѓу Социјалистичка Република 
Македонија, како гарант, и Железничкото тран-
спортно претпријатие — Скопје, како главен долж-
ник. 

IV 
За извршување на оваа одлука ќе се грижат 

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски 
и Републичкиот секретаријат за финансии. 

V 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3156 
26 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

577. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за 

Првомајската награда на трудот („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 21/74), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 26 де-
кември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА 

ПРВОМАЈСКАТА НАГРАДА НА ТРУДОТ 

I 
За членови во Одборот за Првомајската на-

града на трудот се избираат: 
1. Чадиевски Лазар, висококвалификуван ра-

ботник — машинист, работник во Железарница 
„Скопје" — Скопје; и 

2. Славка Фиданова — делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3155 
26 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Титовски, е. р. 

578. 
Врз основа на член 4 од Законот за Советот 

на Републиката, Претседателството на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 

НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

I 
Советот на Републиката го сочинуваат 68 члена. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 06-546 
26 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 
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579. 
Врз основа на член 15 од Законот за Советот 

на Републиката („Службен весник на СРМ" бр. 
47/74), Претседателството на СРМ на Дванаесета -
та седница, одржана на 18 декември 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ 

НА РЕПУБЛИКАТА 

1. За секретар на Советот на Републиката се 
именува Мице Димески. 

2. Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

' ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-529 
26 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

580. 
Врз основа на член 7 од Законот за учество 

на Социјалистичка Република Македонија во ф и -
нансирањето изградбата на спомен-домови на кул-
турата („Службен весник на СРМ" број 18/70, 44/72) 
и член 7 став 2 од Законот за републичкиот бу-
џет за 1974 година („Службен весник на СРМ" 
број 17/74), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО 
НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗ-
ГРАДБАТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУ-

РАТА ВО ПРИЛЕП И МАКЕДОНСКИ БРОД 
ЗА 1974 ГОДИНА 

I. Од средствата утврдени со член 1 и член 4 
точка 2 и 25 од Законот за учество на Социјалис-
тичка Република Македонија во финансирањето 
изградбата на спомен-домови на културата, во 1974 
година им се доделуваат 

— на Општината Прилеп 1.960.000 дин. 
— на Општината Македонски Брод 720.000. дин. 
И. Неискористените средства од претходната 

точка на оваа одлука се пренесуваат во наредната 
година. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-2850/1 Претседател 
27 ноември 1974 година ' на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

581. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), а во врска со член 67 од Зако-
нот за заштита на спомениците на културата („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА 

НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

I. За претседател и членови на Републичката 
комисија за заштита на спомениците на културата 
се именуваат: 

а) за претседател 
— ДРАГИ ТОЗИЈА, претседател на Одборот за 

општествено-политички систем на Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СР Македонија; 

б) за членови: 
1. БОШКО БАБИЌ, директор на Народниот 

музеј во Прилеп; 
2. ЛИДИЈА БОГОЕВИЌ, конзерватор во Заво-

дот за заштита на спомениците на културата во 
Скопје; 

3. ГОРЃИ БОЈЧЕВСКИ, советник во Републич-
киот секретаријат за култура; 

4. ДИМИТАР ДИМИТРОВСКИ, библиотекар во 
Народната и универзитетска библиотека во Скопје; 

5. СТОЈАН ДИМОВСКИ, член на Претседател-
ството на Централниот комитет на СКМ; 

6. д-р МИЛОШ КОНСТАНТИНОВ, директор на 
Историскиот архив во Скопје; 

7. ДИМИТАР ЌОРНАКОВ, директор на Репуб-
личкиот завод за заштита на спомениците на кул-
турата во Скопје; 

8. БОРКА ЛАЗЕВСКИ, академски сликар; 
9. ВЛАДО МАЛЕНКО, конзерватор во Заводот 

за заштита на спомениците на културата во Охрид; 
10. КИЦЕ НАЈДОВСКИ, потпретседател на Оп-

штинскиот сојуз на здруженијата на борците од 
НОВ во Битола; 

11. КРУМЕ ТОМОВСКИ, редовен професор на 
Архитектонско-градежниот факултет во Скопје; 

12. ТОМО ТОМОВСКИ, редовен проф. на Фи-
лозофскиот факултет во Скопје. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2935/1 
27 ноември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

582. 

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), а во врска со член 26 од За-
конот за музејската дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/73), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА МУЗЕИ 

I. За претседател и членови на Републич-
ката комисија за музеи се именуваат: 

а) за претседател 
— КИРИЛ АЛЕКСОВСКИ, делегат во Сојуз-

ниот собор на Собранието на СФРЈ; 
б) за членови 
1. д-р КОСТА БАЛАБАНОВ, виш конзерватор 

во Републичкиот завод за заштита на спомени-
ците на културата; 

2. ПЕЦЕ ВИДИМЧЕ, академски сликар; 
3. д-р РИСТО ТАРЕВСКИ, виш кустос во 

Природно-научниот музеј на Македонија; 
1 4. КУЗМАН ГЕОРГИЕВСКИ, претседател на 

Друштвото на музејските работници на Македо-
нија; 

5. ГАЛЕНА КУЦУЛОВСКА, кустос на Исто-
рискиот музеј на Македонија; 

6. АНИЦА ПЕТРУШЕВА, виш кустос на Ет-
нолошкиот музеј на Македонија; 
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7. ВОИСЛАВ САНЕВ, директор на Народниот 
музеј во Штип; 

8. ТРАЈКО СТОЈКОВСКИ, советник во Ре-
публичкиот секретаријат за култура. 

Н. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2936/1 
27 ноември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

583. 

Врз основа на член 8 од Законот за Институ-
тот за национална историја „Службен весник на 
СРМ" бр. 16/65, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ 

ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ВО СКОПЈЕ 

I. За директор на Институтот за национална 
историја во Скопје се именува д-р Орде Иванос-
ки, виш научен соработник во Институтот. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-2934/1 
27 ноември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

584. 

Врз основа на член 18 и 19 од Законот за Из-
вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), а во врска со член 72 став 5 од Делов-
никот на Извршниот совет („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/68) и член 18 од Одлуката за при-
времената внатрешна организација на Извршниот 
совет на Собранието на СРМ, Извршниот совет, 
на седницата одржана на 15 октомври 1974 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОД-

БОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

I. Во точка I став 4 од Решението за имену-
вање претседател и членови на одборите и ко-
мисиите на Извршниот совет бр. 12-1279/1 од 17 
мај 1974 година, се додава нова точка 11 која 
гласи: 

„11. Коста Петров, секретар на Заедницата на 
здравствените работни организации на Македо-
нија". 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2619/4 
15 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

585. 
Врз основа на член 18 и 19 од Законот за Из-

вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), а во врска со член 72 став 5 од Деловни-
кот на Извршниот совет („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/68) и член 18 од Одлуката за при-
времената внатрешна организација на Извршниот 
совет на Собранието на СРМ, Извршниот совет, 
на седницата одржана на 15 октомври 1974 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОД-

БОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

I. Во точка I став 4 од Решението за имену-
вање претседател и членови на одборите и коми-
сиите на Извршниот совет бр. 12-1279/1 од 17 мај 
1974 година, се додава нова точка 13 која гласи: 

„13. Предраг Кушевски, претседател на Коми-
тетот за физичка култура". 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2620/1 
15 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

586. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за култура МИЛКА БОЖИКОВА, со-
ветник во Секретаријатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-2807/1 
12 ноември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

587. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 
И ТРГОВИЈА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за индустрија и трговија БОРО РАВ-
ИОНСКИ, советник во Секретаријатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-2808/1 Претседател 
12 ноември 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 
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588. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

1. Се именува за потсекретар во Републич-
киот секретаријат за труд КРСТЕ НЕЛКОВСКИ, 
досегашен помошник на републичкиот секретар 
за труд. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-2809/1 
12 ноември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

589. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерките 

за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/66), републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ 

БОЛЕСТИ ВО 1975 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1975 

година ќе се организираат и спроведуваат потреб-
ните мерки за спречување и отстранување на след-
ните заразни и паразитни болести ка ј животните: 

1. Бес, 
2. Туберкулоза, 
3. Бруцелоза, 
4. Антракс, 
5. Шушкавец, 
6. Чума к а ј свињите, 
7. Црвен ветер ка ј свињите, 
8. Краста, 
9. Атипична чума к а ј птиците, 

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

лив ка ј јагнињата, 
12. Заразна агалакција к а ј овците, 
13. Тифус ка ј птиците и бел пролив ка ј пили-

њата, 
14. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 

паразити к а ј овците и говедата, 
15. Ехинококоза, 
16. Пироплазмоза, 
17. Заразни болести ка ј пчелите, 
18. Метилавост, 
19. Заразно пресушување на вимето, 
20. Гангренозно воспаление на вимето к а ј ов-

ците, 
21. Лептоспироза, 
22. Лигавка и шап. 

Потребни мерки за спречување и отстранување 
ќе се преземат и против другите заразни и пара-
з и т и болести од член 33 на Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ" број 16/65 и 23/65) и член 31 од 

Законот за мерките за унапредување на сточар-
ството и за здравствената заштита на добитокот 
(„Службен весник на СРМ" број 36/66), доколку 
тие се појават или постои сомнение дека се по-
јавиле. 

И 

1. Б е с н и л о 

Превентивна вакцинација на кучињата против 
беснилото ќе се изврши во целата Република од 
3 јануари до 31 март 1975 година, според плановите 
што ќе ги утврдат општините. 

Во општините Гостивар, Кичево, Куманово, 
Скопје и Тетово превентивната вакцинација ќе се 
изврши со вакцината Е1игу, а во останатите оп-
штини со Хемптовата вакцина. 

На превентивната вакцинација подлежат сите 
кучиња постари од 3 месеци односно во општините 
Гостивар, Кичево, Куманово, Скопје и Тетово сите 
кучиња постари од 4 месеци. 

Кучињата кои до 31 март не ќе имаат три 
односно четири месеци, како и кучињата што ќе 
се окучат подоцна, превентивно ќе се вакцини-
раат во периодот од 1 септември до 31 октомври 
1975 година, ако во тој период навршиле три од-
носно четири месеци. 

2. Туберкулоза 

Во организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со одгледување на говеда ќе се извр-
ши еднократна туберкулинизациј а на говедата по-
стари од 3 месеци во периодот од 1 март до 31 
мај 1975 година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точ-
ка ќе се изврши туберкулинизација на 50% од 
говедата постари од 3 месеци, на индивидуалниот 
сектор. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1975 година 
ќе се изврши туберкулинизација најмалку на по-
ловината од предвидениот број говеда во претход-
ниот став, а во периодот од 1 септември до 30 но-
ември 1975 година ќе се изврши туберкулиниза-
ција на преостанатите говеда. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
ветеринарство, согласно член 39 став 1 од Законот 
за мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот ќе ги опре-
дели населбите во кои ќе се изврши преглед од 
став 2 на оваа точка, но така што со нив да биде 
опфатено компактно подрачје на општината, што 
ке одговара на подрачјето на кое во текот 1975 
година ќе се зема крв од кравите, јуниците, бико-
вите и јунчжњата за преглед на бруцелоза. 

Туберкулинизација ќе се изврши и во насел-
бите во кои туберкулозата била констатирана во 
1974 година, без оглед на тоа, дали се наоѓаат во 
подрачјето на општината каде задолжително ќе се 
врши туберкулинизација или надвор од тоа по-
драчје. 

Населбите од претходниот став имаат првен-
ство при спроведувањето на туберкулинизацијата. 

Сите говеда кои при ту берку линизациј ата ќе 
покажат позитивна или сомнителна реакција на 
говедски туберкулин подлежат на ретуберкулини-
зација. 

Резултатот од туберкулинизацијата се смета 
за дефинитивен. 

Говедата што при туберкулинизацијата пока-
жале позитивна или сомнителна реакција на го-
ведски туберкулин, до ретуберкулинизацијата ќе се 
држат одделно од другите говеда во стопанскиот 
двор на организацијата на здружениот труд и гра-
ѓаните и се третираат како да се заразени. 

Говедата од претходниот став, по барање на 
сопственикот, за време на карантинот, можат да се 
заколат на негова сметка, но под контрола на над-
лежниот ветеринарен инспектор. 
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Доколку во периодот помеѓу туберкулиниза-
цијата и ретуберкулинизацијата, позитивните и 
сомнителните реактори на говедски туберкулин за-
болат со клинички знаци на туберкулоза, истите 
можат да се заколат, со право на надоместок на 
штета, но по претходно одобрување од Управата за 
ветеринарна служба. 

Во дворовите во кои се установи туберкулоза 
ка ј говедата, ќе се врши туберкулинизација на 
говедата секои два месеци се додека ка ј сите го-
веда во тие дворови не се добие негативен резул-
тат за туберкулоза, при две туберкулинизации ед-
наподруга. 

Нововнесените говеда за приплод во Републи-
ката задолжително ќе се туберкулинизираат на ј -
доцна два месеци од нивното внесување. 

Во дворовите на организациите на здружениот 
труд и граѓаните, во кои ќе се установи тубер-
кулоза ка ј говедата, задолжително ќе се изврши 
туберкулинизација на живината и свињите. 

Во организациите на здружениот труд и во 
индивидуалните живинарски фарми што се зани-
маваат со производство на ја јца и живина за рас-
плод ќе се изврши туберкулинизација на 10% од 
кокошките. 

Во организациите на здружениот труд и во ин-
дивидуалните живинарски фарми што увезуваат 
јајца за расплод, пилиња, јарки или кокошки од 
странство ќе се туберкулинизираат 10% од уве-
зените грла односно од живината добиена од уве-
зените јајца. 

Во организациите на здружениот труд и во 
индивидуалните живинарски фарми во кои ќе се 
установи туберкулоза ка ј кокошките, ќе се врши 
туберкулинизација на сите кокошки и колење ка 
ту берку лозните кокошки секои два месеци, се до-
дека ка ј сите кокошки не се добие негативен ре-
зултат на туберкулоза при две туберкулинизации 
еднаподруга. 

3. Бруцелоза 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на 
организациите на здружениот труд што се зани-
маваат со одгледување на говеда ќе се земе крв за 
преглед на бруцелоза во периодот од 1 март до 
31 мај 1975 година. 

Во определените рокови во став 3 на оваа точ-
ка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од 50% 
од кравите, јуниците, биковите и јунчињата во 
индивидуалниот сектор. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1975 година 
ќе се земе крв најмалку од половината од пред-
видениот број крави, јуници, бикови и јунчиња за 
преглед на бруцелоза во претходниот став, а во 
периодот од 1 септември до 30 ноември 1975 годи-
на ќе се земе крв од преостанатиот број крави, ју -
ници, бикови и јунчиња. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 
став 1 од Законот за мерките за унапредување на 
сточарството и за здравствената заштита на до-
битокот, ќе ги определи населбите во кои ќе се из-
врши преглед од став 2 на оваа точка, но така 
што со нив да биде опфатено подрачјето од оп-
штината во кое во 1974 година не се земало крв 
од крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед 
на бруцелоза. 

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв од 
сите крави, јуници, бикови и јунчиња од насел-
бите во кои бруцелозата била констатирана во 
1974 година, без оглед на тоа дали тие населби се 
наоѓаат на подрачјето кое е опфатено со задол-
жителниот преглед на бруцелозата ка ј говедата 
или не. 

Населбите од претходниот став имаат првен-
ство во земање на крв. 

Од сите овци во населбите во кои е устано-
вен абортус ка ј овците со непозната етиологија 
односно во населбите, во кои ќе се установи бру-

целоза ка ј луѓето, говедата и свињите, ќе се земе 
крв за преглед на бруцелоза. 

Од сите маторици, женски назимчиња и нере-
зи, на општествениот и индивидуалниот сектор што 
се чуваат за расплод, ќе се земе крв за преглед на 
бруцелоза. 

Во дворовите во кои ќе се установи бруцелоза 
ќе се земе крв од сите говеда, свињи и овци секои 
три до четири седмици, се додека к а ј сите говеда, 
свињи и овци не се добие негативен резултат за 
бруцелоза при три земања на крв едноподруго. 

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

4. Антракс 

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 
еднократна вакцинација на добитокот (говедата, 
овците и коњите) против болеста антракс во пери-
одот од 1 април до 31 мај 1975 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од претход-
ниот став не ги исполнуваат условите за вакци-
нација против антраксот, како и грлата што ќе се 
оте лат, ојагнат и ождребат подоцна, дополнително 
ќе се вакцинираат против антраксот, кога ќе ги 
исполнат пропишаните услови. 

Како дистрикти на антраксот, во смисла на 
оваа наредба ќе се сметаат населбите во кои ан-
траксот е установен во последните 15 години (1960 
—1974 година). 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добитокот 
ќе определи кои места на подрачјето на општи-
ната во смисла на став 3 од оваа точка ќе се 
сметаат за антраксни дистрикти. 

Во сите населби во кои во текот на 1975 го-
дина се установи антракс ќе се изврши еднократна 
вакцинација на добитокот (говедата, овците и ко-
њите) против болеста антракс. 

Еднократна вакцинација на добитокот против 
антраксот ќе се изврши во сите организации на 
здружениот труд што се снабдуваат со ф у р а ж од-
надвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на 
антраксот односно кога не се знае неговото по-
текло. 

5. Шушкавец кај говедата 

Мерките пропишани за вакцинацијата на доби-
токот против антраксот, ќе се применуваат и про-
тив шушкавецот, со таа разлика што против шуш-
кавецот ќе се вакцинираат само говедата, а како 
дистрикти на шушкавецот во смисла на оваа на-
редба, ќе се сметаат населбите во кои шушкавецот 
е утврден во последните пет години (1970—1974 го-
дина). 

Еднократна вакцинација против шушкавецот 
ќе се изврши на сите говеда помлади од 3 години 
во сите организации на здружениот труд што се 
снабдуваат со ф у р а ж однадвор, кога фуражот по-
текнува од дистрикт на шушкавецот односно кога 
не се знае неговото потекло. 

6. Чума кај свињите 

Задолжителна превентивна вакцинација на 
свињите против чумата ќе се изврши во целата Ре-
публика. 

Превентивна вакцинација од претходниот став 
ќе се изврши со вакцина од атенуирани вируси 
(еднократно) во период од 1 април до 30 јули 
1975 година. 

Свињите што се тераат на заедничко пасиште 
мораат претходно да бидат активно имунизирани 
против чумата. 

Свињите што се тераат односно транспортираат 
од една во друга општина, ако служат за ната-
мошно одгледување, пред тргнувањето односно на-
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товарот треба задолжително да се серумираат до-
колку активно не се имунизирани. 

Свињите што се внесуваат од други општини, 
ако служат за натамошно одгледување, при при-
стигањето треба задолжително да се вакцинираат 
доколку активно не се имунизирани односно да 
се серумираат, ако се помлади од три месеци. 

Во периодот по превентивната вакцинација на 
свињите против чумата, перманентно ќе се врши 
вакцинација на подмладокот што го исполнил ус-
ловот за активно имунизирање, како и вакцинаци-
ја на маториците кои поради високата гравидност 
не биле вакцинирани при редовното спроведување 
на мерката. 

7. Црвен ветер кај свињите 

Превентивна вакцинација на свињите против 
црвениот ветер ќе се изврши во населбите и во 
организациите на здружениот труд, што се сметаат 
за загрозени од оваа заразна болест. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добито-
кот, ќе ги определи населбите и организациите на 
злпужениот труд кои одгледуваат добиток што се 
сметаат за загрозени од црвениот ветер ка ј сви-
њите. 

8. Краста 

На подрачјата на кои крастата ка ј овците вла-
деела во текот на 1974 година, најдоцна до крајот 
на април 1975 година ќе се изврши преглед на ов-
ците од краста. 

Прегледот од претходниот став, согласно член 
77 став 1 точка 1 од Основниот закон за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот и член 68 од Законот 
за мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот го врши над-
лежниот ветеринарен инспектор, односно ветери-
нарната станица. 

Во стадата од кои при прегледот се утврди 
краста треба неодложно, а најдоцна 15 дена по 
стрижбата, да се изврши прво бањање на сите овци 
во тие стада. Второто бањање ќе се изврши 15 дена 
по првото. Истовремено ќе се применуваат и други 
ветеринарно-санитарни мерки според постојните 
прописи. 

Во стадата, во кои во текот на 1975 година ќе 
се установи краста неодложно ќе се спроведе леку-
вање на болните овци односно двократно бањање 
на сите овци во заразените стада, а ќе се приме-
нуваат и други ветеринарно-санитарни мерки, спо-
ред постојните прописи. 

Ако во некоја населба се утврди краста ка ј 
овците во едно стадо, ќе се изврши бањање на сите 
овци од заразеното стадо, како и на сите овци од 
стадата кои пред утврдувањето на заразата пасе-
ле на пасиштето на кое паселе и овците од зара-
зеното стадо, односно бањање на сите овци од 
стадата што минуваат по истите патишта по кои 
минувале овците од заразеното стадо. 

Овците од стадата што одат на летна испаша 
и во кои имало краста во текот на 1974 година 
односно во кои ќе се појави таа во периодот пред 
тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се 
избањаат најмалку еднаш, додека се на зимните 
пасишта. 

На сопствениците чии стада овци подлежат на 
бањање според претходниот став, ако овците не 
бидат избањани, надлежниот општински ветери-
нарен инспектор нема да им издаде одобрение тие 
стада овци да го напуштат зимското пасиште. 

9. Атипична чума кај птиците 

Задолжителна превентивна вакцинација на ко-
кошките против атипичната чума со сува „мукте-
зар" вакцина на територијата на Републиката ќе 

се изврши еднаш годишно во периодот од 15 август 
до 15 декември 1975 година, според планот што ќе 
го одобри општината. 

Задолжителна превентивна заштита на пили-
њата и подмладокот ќе се врши со вакцина сува 
„Ла сота" во текот на целата година, сукцесивно, 
според возраста на пилињата и подмладокот и 
упатството на производниот завод. 

Во организациите на здружениот труд зашти-
тата на кокошките, подмладокот и пилињата ќе се 
врши периодично и континуирано според возраста 
на живината и упатството на производниот завод. 

10. Заразна кривотница кај овците 

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-
нителни на заразната кривотница и лекување на 
овците во стадата за кои се утврди дека се зара-
зени со заразната кривотница. 

На лекување подлежат сите овци во заразени-
те стада во текот на кое задолжително се спро-
ведуваат ветеринарно-хигиенски и зоопрофилак-
тички мерки. 

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Ќе се изврши заштитна вакцинација на ов-
ците против ентеротоксемијата и заразниот про-
лив ка ј јагнињата во месностите каде тие се ус-
тановени во последните пет години (1970—1974 
година). 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добито-
кот, ќе ги определи местата во кои ќе се врши 
вакцинацијата од претходниот став. 

12. Заразна агалакција кај овците 

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-
нителни на заразната агалакција ка ј овците и за-
должително лекување и спроведување на вете-
ринарно-хигиенски и зоопрофилактички мерки во 
заразените стада. 

13. Тифус кај живината и бел пролив 
кај пилињата 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми кои се занимаваат со производство на 
ја јца и живина за расплод најмалку двапати го-
дишно, во временско растојание од 6 месеци, со 
методата на брза аглутинација, ќе се изврши пре-
глед на тифус на 10% од живината од тие фарми. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што увезуваат ја јца за расплод, пили-
ња, јарки или кокошки од странство, ќе се извр-
ши преглед на тифус на 10% од живината во ф а р -
мата односно од грлата добиени од увезените јајца. 

АКО ВО рамките од претходниот став се уста-
нови тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се 
врши преглед на сета живина во заразената фарлта 
на тифус и колење на заразената живина, се до-
дека к а ј сета живина во заразената фарма не се 
добие негативен резултат при два прегледи едно-
подруго. 

14. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 
паразити кај овците и говедата 

Лекување на овците и говедата против бело-
дробната стронгилоза и желудечно-цревните пара-
зити ќе се изврши во населбите и стадата каде тие 
се појават односно лабораториски установат. 

Од сите говеда и овци во организациите на 
здружениот труд и во сопственост на граѓани за 
кои постои основно сомнение дека се заразени со 
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белодробни стронгилоза односно со желудочно-
цревни паразити ќе се зема материјал за лабо-
раториско испитување. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 
став 1 од Законот за мерките за унапредување на 
сточарството и за здравствената заштита на до-
битокот ќе ги определи организациите на здру-
жениот труд и местата во кои ќе се зема матери-
јал за лабораториско испитување. 

15. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај дру-
гите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши 
двократна дехелментизација на кучињата со ско-
лобан и тоа првата во период од 3 јануари до 
31 март 1975 година, а втората 6 месеци по првата. 

16. Пироплазмоза 

Во периодот од 1 април до 30 септември 1975 
година ќе се изврши најмалку двократно бањање 
со противкрлежни средства на сите мерино овци 
односно на сите внесени говеда од благородни раси 
во Републиката. 

17. Заразни болести кај пчелите 

Ќе се изврши преглед во однос на заразни и 
паразитни болести на сите сандаци пчели во ор-
ганизациите на здружениот труд што се зани-
маваат со пчеларство, односно преглед на сите 
сандаци пчели во индивидуалниот сектор во на-
селбите каде постојат индикации или сомненија за 
присуство на заразните болести к а ј пчелите. 

18. Метилавост 

Во сите подрачја на Републиката, во кои се ј а -
вува метилавоста ќе се изврши двократно, пре-
вентивно третирање на овците и говедата против 
метилавоста и тоа к а ј овците со вакцинирање или 
со противметилни капсули, а к а ј говедата само 
со противметилни капсули. Првото третирање ќе се 
изврши во текот на пролетта, а второто во текот 
на есента 1975 година. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарство, согласно член 39 од За -
конот за мерките за унапредување на сточарство-
то и за здравствената заштита на добитокот ќе ги 
определи местата во кои ќе се врши третирањето 
од претходниот став. 

19. Заразно пресудување на вимето 

Во текот на 1975 година ќе се изврши едно-
кратен преглед на сите крави во организациите 
на" здружениот труд кои се занимаваат со сточар-
ство на болеста заразно пресудување на вимето, 
и лекување на кравите за кои ќе се утврди дека се 
болни од заразното пресушување на вимето. 

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Ќе се изврши преглед и лекување на сите стада 
овци болни односно сомнителни на гангренозно 
воспаление на вимето. 

21. Лептоспироза 

Во организациите на здружениот труд што од-
гледуваат добиток ќе се земе крв од сите крави, 
јуници, бикови и јунчиња, како и од сите мате-
рици, женски назимчиња и нерези за преглед на 
лептоспироза, во периодот од 1 март до 31 мај 1975 
година. 

За преглед на лептоспироза ќе се земе крв 
и од сите маторици, женски назимчиња и нерези од 
индивидуалниот сектор, што се чуваат за рас-
плод. 

22. Лигавка и шап 

Во периодот од 1 до 31 мај 1975 година во 
сите организации на здружениот труд што се зани-
маваат со одгледување на добиток ќе се изврши 
превентивна вакцинација со поливалентна вакцина 
АОЦ против лигавка и шап на сите говеда постари 
од 3 месеци. 

Во периодот од 15 септември до 15 октомври 
1975 година во сите организации на здружениот 
труд што се занимаваат со одгледување на доби-
ток, ќе се изврши превентивна вакцинација со по-
ливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап 
на сите говеда што за прв пат биле вакцинирани 
во периодот од 1 до 31 ма ј 1975 година, на тели-
њата постари од 3 месеци, како и на говедата што 
дотогаш воопшто не биле вакцинирани. 

III 

Утврдувањето и објавувањето на болестите од 
точка I на оваа наредба, со исклучок на туберку-
лозата, се .врши врз основа на лабораториски наод 
во една од овластените ветеринарно-диј агностички 
установи во земјата. 

Од заразените и принудно закланите говеда 
поради туберкулоза задолжително се испраќа ма-
теријал за лабораториско утврдување на причи-
нителот на туберкулозата. 

IV 
Евиденцијата за спроведување на мерките од-

редени со оваа наредба и извештаите се доставу-
ваат на утврдените обрасци. 

V 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од 

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

Број 11-2479/2 
10 декември 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

590 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ј а 

уставноста и законитоста на Правилникот за рас-
пределба на доходот и личните доходи бр. 03-894/1, 
донесен од работничкиот совет на Конфекцијата 
„Билјана" во Куманово на седницата одржана на 
29 октомври 1973 година, по јавната расправа одр-
жана на 10 и 24 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба 

на доходот и личните доходи бр. 03-894/1 донесен 
од работничкиот совет на Конфекцијата „Билјана" 
во Куманово на седницата одржана на 29 октомври 
1973 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Конфекцијата „Билјана" во 
Куманово на начин определен во статутот за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка со решение У. бр. 5/74 од 
11 јули 1974 година поведе постапка за оценување 
уставноста на точката 2 на член 11 и членот 65 
од правилникот означен во точката 1 на оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за 
нивната согласност со членот 22 и ставот 1 на 
член 23 од Уставот на СР Македонија и со ставот 
1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд. 

4. Во текот на претходната постапка и на ј ав -
ната расправа Судот утврди дека означениот пра-
вилник е донесен на 29 октомври 1973 година од-
носно дека е донесен по влегувањето во сила на 
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Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73). Според ставот 2 на член 4 од овој закон 
правата и обврските од меѓусебните односи во 
здружениот труд се уредуваат во основната орга-
низација со една или повеќе самоуправни спогодби 
за меѓусебните односи во здружениот труд, што се 
склучуваат во писмена форма, а според членот 76 
од истиот закон работниците во организациите на 
здружениот труд беа должни своите меѓусебни од-
носи во здружениот труд да ги уредат во соглас-
ност со одредбите на овој закон до крајот на 1973 
година. Според мислењето на Судот меѓусебните 
односи на работниците во основната организација 
на здружениот труд по влегувањето во сила на овој 
закон можат да бидат уредувани само со самоу-
правна спогодба склучена согласно член 5 од за -
конот, односно овие односи не можат повеќе да 
бидат уредувани со општ акт што не е донесен не-
посредно од работниците. Со оглед на тоа што 
оспорениот правилник е донесен од работничкиот 
совет по влегувањето во сила на означениот закон 
Сзгдот утврди дека тој не е во согласност со озна-
чените негови одредби. 

5. Разгледувајќи ги посебно оспорените одредби 
од правилникот Судот утврди дека во точката 2 
на член 11 од правилникот е определено исплату-
вањето на личниот доход на работниците на ра -
ботните места на кои резултатот од трудот не се 
мери според утврдени норми да се врши според 
времето поминато на работа и дека во членот 65 од 
правилникот е Определено личниот доход на работ-
ниците на овие работни места да се исплатува во 
фиксен износ. 

Во остварувањето на уставното начело за рас-
пределба според трудот работниците во основ-
ните организации на здружен труд, согласно ставот 
1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ста-
вот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд, ги 
утврдуваат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи, како и начинот за 
пресметување и исплата на личните доходи. Со 
оглед на тоа што во точката 2 на член 11 од пра-
вилникот е определено личните доходи на работ-
ниците на работните места, на кои резултатот од 
работата не се утврдува според определени норми, 
да се исплатува според времето поминато на работа 
и што во членот 65 од правилникот аконтацијата 
на личниот доход на овие работници е утврдена во 
фиксни парични износи и без претходно утврдени 
основи и мерила според кои тие работници учест-
вуваат во распределбата на средствата за лични 
доходи, Судот утврди дека овие одредби од пра-
вилникот не се во согласност со членот 22 и ста-
вот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и 
со ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд. 

Во врска со барањето на подносителите на 
претставката да се укинат оспорените одредби на 
оценуваниот правилник и да се заменат со одред-
бите содржани во ставот 2 од точка 2 на член 11 
и во членот 13 од Правилникот за распределба на 
доходот и личните доходи од 24 декември 1971 го-
дина Судот утврди дека не е надлежен да врши 
измени и дополнувања во самоуправните општи 
акти чија уставност и законитост ја оценува. При 
тоа Судот застана на становиште дека не може 
да се смета за согласна со уставното начело за 
распределба според трудот одредба од самоуправен 
општ акт со која месечната аконтација на личниот 
доход на работниците од административно-технич-
ките служби се условува со просекот на месечното 
остварување на нормите утврдени за работниците 
во производството. 

6. Според мислењето на Судот, до склучување-
то на самоуправна спогодба за распределба на 
средствата за лични доходи, во Конфекцијата 
„Билјана" во Куманово можат да се применуваат 
само правилата содржани во Правилникот за рас-

пределба на доходот и личните доходи, донесен од 
работничкиот совет на работната организација на 
седницата од 29 октомври 1973 година, што не му 
се спротивни на уставното начело за распределба 
според трудот. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 5/74 
24 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на Апосто-
ловска Миросанда од Скопје, улица „27" број 1, 
населба Драчево, против тужениот Апостоловски 
Иван, сега со непознато место на живеење во 
странство. Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Апостоловски Иван во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" да се јави или да ја 
достави својата точна адреса. Во спротивно, по 
истекот на овој рок, судот ќе му определи стара-
тел кој ќе го застапува до правосилното окончу-
вање на бракоразводниот спор, согласно член 77 
од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1805 од 
4. XI. 1974 година. (148) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Танко, родена Максут Саније од Скопје, 
улица „1172" број 14, населба Шуто Оризари, при-
времено на работа во Западна Германија, заста-
п у в а м од полномошникот Трајко Јовев, адвокат 
од Скопје, против тужениот Танко Мирсо од 
Скопје, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Танко Мирсо да се ј а -
ви во судот и ја достави својата точна адреса во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во 
спротивно ќе му биде определен старател во смис-
ла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува него-
вите интереси од окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1539/73. 
(152) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Јован Лазов од Скопје, улица „718" бр. 4, против 
тужената Карин Лазова, родена Крол од Скопје, 
сега со непознато место на живеење. Вредност на 
спорот 2.000,00 динари. 

"Се повикува тужената Карин Лазова, родена 
Крол од Скопје, сега со непознато место на ж и -
веење, да се јави во судот лично или писмено и 
да ја достави својата адреса или пак да одреди 
свој полномошник. Во спротивно, во рок од 30 
дена, ќе и се постави привремен старател, кој ќе 
ги застапува нејзините интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2450 од 
19. XII. 1974 година. Д56) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Стојан 
Рајовски од село Кучевиште, против тужената Ве-
ра Рајовска, род. Божиновска, од село Кучевиште, 
сега на времена работа во СР Германија, со непоз-
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ната адреса. Се повикува тужената Вера Рајовска, 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави лично во судот или да ја соопшти својата 
адреса или пак тоа да го стори со поднесок или 
да определи полномошник кој ќе ја застапува по 
овој спор. Во спротивно, ќе и биде поставен ста-
рател којшто ќе ја застапува по овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2094/74. 
(1) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Митревска Злата од Битола, ул. „Буковски 
Мост" бр. 13, поднесе тужба до овој суд за раз-
вод на брак, против Митревски Трајан од Бито-
ла, сега со непозната адреса. Бидејќи тужениот е 
во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на СРМ", да се јави во овој суд или да опре-
дели свој застапник. Во спротивно ќе му биде 
определен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 389/74. 
(145) 

При овој суд е заведен спор за развод на 
брак по тужбата на Мехмед Реџеп од Битола, 
против Мазес Реџепова, род. Мамудовска од Би-
тола, сега со непозната адреса во Западна Гер-
манија. Поради тоа на тужената, согласно член 
77 од ЗПП, и е поставен за привремен застапник 
адв. Томе Симјановски од Битола кој ќе ја зас-
тапува со сите права и должности на зак. зас-
тапник се додека тужената или нејзиниот полно-
мошник не се јават пред судот. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 494/74. 
(149) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведена 
тужба на тужителот Спасеновски Пајсија од се-
ло Волковија, против тужениот Иљази Нуриов 
Насир од село Чегране, Гостиварско, сега со не-
позната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во Окруж-
ниот суд во Тетово или да определи свој полно-
мошник во рок од 30 дена, сметано од денот на 
објавувањето на огласот. По истекот на овој рок 
ќе му биде поставен привремен старател кој ќе 
гр1 штити неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 804/74. 
(150) 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
тужба за поништување на договор од страна на 
тужителот Општина Тетово против тужените Мус-
тафа Вели и други од село Мала Речица. 

Бидејќи тужениот Сејран Алија Шабани од 
село Долно Палчиште се наоѓа на работа во стран-
ство со непозната адреса, се повикува да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово или да определи 
свој полномошник во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот. По истекот на определениот 
рок ќе му биде поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 263/74. 
(151) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар на предлог од 
Викторија Спасеска од село Маврово, подигна по-
стапка за огласување за умрен лицето Ананије 
Танаш Хаџибилбиловски, за кој е добиено извес-
тување од НР Бугарија дека е умрен. 

Се повикува лицето Ананије Танаш Хаџибил-
биловски, роден 1878 во село Сенце, Гостиварско, 
како и секој оној што знае нешто за неговиот 
живот, да јави на овој суд во рок од 3 месеци 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок исчезнатиот ќе се прогласи за умрен. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 387/74. 
(153) 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1601, страна 2, книга VIII е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник раково-
дител на ООЗТ со својство на правно лице „Ко-
мунист", орган на Сојузот на комунистите на Југо-
славија — македонско издание, во состав на Но-
винско-издавачкото претпријатие „Комунист" — 
Белград во Скопје Чедомир Стојковски, истата во 
иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжу-
ва, во границите на овластувањето и новоназначе-
ниот потписник А П О С Т О Л О С К И Димитар, пом. рако-
водител и уредник на издавачката дејност. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1301 од 10.ХИ.1973 година. (1587) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 371, страна 377, книга II е запишано 
следното: Дејноста на станбено-комуналното прет-
пријатие „Населба Југохром" — село Јегуновце, 
Тетовско, согласно со одлуката на советот на ра-
ботната заедница број 02-419 од 21.Х1.1973 година 
од одржаната седница на 25.Х.1973 година во идни-
на се проширува и со производство и продажба на 
сите видови бетонски елементи: цигли, столбчиња 
и цигли за огради и друго. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1357 од 18.ХП.1973 година. (1611) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД, рег. бр. 168, страна 19, книга И е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Градеж-
ното претпријатие „Црвена ѕвезда" — Гостивар 
Сиљановски Благоја, директор, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност со одлуката на работничкиот совет, бр. 02-1152 
од 14ЛШ.1973 година. 

За директор на Градежното претпријатие „Цр-
вена ѕвезда" — Гостивар со одлуката на работнич-
киот совет број 02-1212 од 1ЛШ1.1973 година од одр-
жаната седница на 31ЛШ.1973 година е назначен 
Чаловски Благоја, кој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Алексоски Данило, раководител на стопанско-смет-
ководен сектор, — дипломиран економист и Ѓор-
ѓиоски Слободан, секретар. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 896 од 25.ХП.1973 година. (1607) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1578, страна 349, книга VII е запи-
шано следното: Досегашниот директор на Основ-
ната организација на здружен труд со својство на 
правно лице, без суспидиерна одговорност спрема 
останатите ООЗТ на Претпријатието „Мелиопроект" 
— Скопје при Претпријатието за стопанисување со 
води „Водостопанство" — Скопје инженер Киро 
Павлов е разрешен од должност со одлука на ра-
ботничкиот совет број 07-751/1 од 2.XII. 1973 година, 
од одржаната седница на 28.Х1.1972 година. 

За директор на Основната организација на 
здружен труд со својство на правно лице, без суп-
сидиерна орговорност спрема останатите ООЗТ на 
претпријатието „Мелиопроект" — Скопје, улица 
„12 ударна бригада" бр. 84-а при Претпријатието 
за стопанисување со води „Водостопанство" — Скоп-
је е назначен Ситниковски Горѓи, кој истата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис, 
бр. 561 од 25.Х1.1973 година. (1610) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 299, страна 170, книга VIII е запи-
шано следното: „Скопски магазин" — трговско 
претпријатие на големо — Скопје — Деловна еди-
ница — Продавница без својство на правно лице 
во Скопје, ул. „Трговски центар". Предмет на ра-
ботењето на деловната единица е промет со текстил 
на метражна стока. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Скопски магазин" — тр-
говско претпријатие на големо — Скопје број 
0201-3505/72 од 30.У.1973 година, од одржаната сед-
ница на 9.Х.1972 год. 

Раководител на продавницата е Славевски Бо-
жин. 

Деловната единица-продавница ќе ја потпишу-
ва, задолжува и раздолжува матичното претприја-
тие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1193 од 23.Х1.1973 г. (1507) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7.У1.1973 година, рег. бр. 591, реден број 11, книга 
I е запишано следното: Продавницата за резервни 
делови „Агроремонт", со седиште во Београд, ул. 
„Поп-Лукина", на Организацијата на здружен труд 
„Агроремонт" од Кавадарци, се присоединува кон 
„Агроремонт" претпријатие за поправка на моторни 
возила и земјоделски машини и промет со резерв-
ни делови од Струмица, со следните податоци под 
фирма: „Агроремонт" — продавница за автоделови 
— Струмица, Белград, ул. „Поп Лукина" број 1. 
Предмет на работењето е набавка на моторни во-
зила и земјоделски машини и промет со резервни 
делови, промет со електроматеријали и уреди за 
домаќинството, промет со сите видови водоводни и 
канализациони материјали, промет со стоки на го-
лемо и мало и посредување. 

Раководител на продавницата е Бојко Бојков-
ски. 

Присоединување™ е извршено врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на претпријатието 
„Агроремонт" — Струмица број 02-305/1 од 25.1.1973 
година и одлуката на „Агроремонт" — организација 
на здружен труд со својство на правно лице — 
Претставништво — Кавадарци број 1187 од 7.Х. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 134/73. (1556) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 3, страна 309, книга I е запишано 
следното: На Јовановски Василко, досегашен ди-
ректор на Слаткарското претпријатие „Вардар" — 
Кичево, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност со решението број 
219/1 од 2.1.УШ.1973 година. 

За нови потписници на Слаткарското претпри-
јатие „Вардар" — Кичево, со горенаведеното ре-
шение се назначени следните лица: Цветкоски 
Милорад, директор на претпријатието и Дамјано-
в и Ѓоре, в.д. ш е ф на сметководството, кои прет-
пријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, со ста-
риот регистриран потписник Николоски Лазо, 
сметано од 28.IX. 1973 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1053 од 5.Х.1973 година. (1292) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 1128, страна 20, книга VIII е запи-
шано следното: Самостојната организација на здру-
жен труд со својство на правно лице во Скопје, 
улица „Орце Николов" број 79, без супсидиерна 
одговорност спрема останатите организации на 
здружен труд на претпријатието на територијата 

на СФРЈ на „Словенија меркур" — Цеље се пресе-
лува во Скопје од улица „Орце Николов" бр. 79, 
на улица „Максим Горки" број 28 во Скопје, со-
гласно со уверението од Собранието на град Скопје 
— Одделение за инспекции — Скопје, Уп. бр. 
12-10186 од 16.1У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 459 од 8.Х.1973 година. (1294) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1640, страна 244, книга VIII е за-
пишана под фирма: „Алкалоид" — хемиска фар-
мацевтска козметичка индустрија — Скопје, ули-
ца „Индустриска" број 12, скратено име: „Алка-
лоид" — Скопје. Предмет на работењето на инду-
стријата е: 

— производство на опиумови алкалоиди и пре-
парати, хемиски фармацевтски производи и ле-
кови, производство, преработка, обработка и до-
работка на лековити растенија, прехранбени и 
диетални производи, производство на ветеринарски 
производи и препарати; 

— производство на хемикалии, хемиски пре-
парати, диазо и фото материјали; 

— производство на сите видови сапуни за 
перење и тоалетни сапуни, детерџенти, глицерин, 
козметички производи, парфимериски препарати, 
спрејеви и други хемиски производи; 

— откуп на афионови шишарки, афион, овош-
је и зеленчук, лековити индустриски и ароматич-
ни растенија, шумски плодови, сушено овошје, и 
зеленчук, животински дроги и зачини, индустрис-
ки растенија и печурки; 

— промет со разни хемикалии од органско и 
неорганско потекло во различни чистотии од про-
аналиси до технички суровини како што се: пре-
парати на метали, соли, бази, киселини, раствору-
вачи, диазо и други аналински бои, феноли и ф е -
но лати; 

— промет со фотоматеријалр! врз база на сен-
зибилна техника за техничко-копирни и други 
цели, како на пример диазо материјали за копи-
рање врз база на хартиина, платнена, пластична 
и друга транспарентна основа; 

— промет со технинко-коиирни материјали врз 
база на електростатика и терографска техника; 

— промет со материјали за фотографски цели; 
— промет на диазокопирни производи врз ба-

за на хартиина основа, т р а н с п а р е н т основи за 
техничко-копирни цели од сопствено производ-
ство; 

— промет со разни препарати од метални гра-
нулати, фиксири, клинички и биохемиски реаген-
си, соли за галванизација и др.; 

— промет со разни хемакилии, фото-матери-
јали и лабораториска опрема на големо и мало; 

— обработување (развивање, копирање и се-
чење во димензии) на филмови, слики и сите ви-
дови амокоп; 

— продажба на своите производи на големо и 
мало. 

Индустријата е основана со спојување на „Ал-
калоид" — фармацевтска хемиска индустрија — 
Скопје, со Фабриката за хемикалии и фотомате-
ријали „Лафома" и Фабриката за сапун и коз-
метика „Цветан Димов" — Скопје во една работ-
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на организација под назив: „Алкалоид" — хемис-
ка фармацевтска козметичка индустрија — Ско-
пје, со одлуката на „Лафома" — фабрика за про-
изводство на хемикалии и фотоматеријали — 
Скопје број 02-3151 од 29. V. 1973 година, запис-
никот од седницата на Комисијата за спроведу-
вање на референдум при „Алкалоид" — Скопје 
од 25. V. 1973 година и записникот на Комисијата 
за спроведување на референдум на „Цветан Ди-
мов" — фабрика за сапун и козметика — Скопје 
од 25. V. 1973 година и договорот за спојување 
од 2. VII. 1973 година. 

„Алкалоид" — хемиска фармацевтска козме-
тичка индустрија — Скопје ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на ов-
ластувањето, Симов Ангел, в. д. директор, Ѓор-
ѓевски Горѓи и Поповски Темелко. 

Обврската пред банката ќе биде со два пот-
писа. 

„Алкалоид" — хемиска фармацевтска козме-
тичка индустрија — Скопје ќе се конституира во 
рок од 60 дена по уписот на актот за основање 
во регистарот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 617 од 7. IX. 1973 година (1211) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1641, страна 248, книга VIII е запи-
шана под фирма: Феријален сојуз на Македонија 
— Скопје Посебна угостителска единица — Дом 
„Благој Шошолчев" — Скопје, улица „709" бр. 25, 
населба „Пролет". Предмет на работењето на до-
мот е: пружа услуги за сместување, исхрана, прес-
тој и разонода и организира општествено-забав-
на активност, врши резервација за сместување, 
исхрана и други туристички услуги во објектот; 
се занимава со информативна и пропагандна деј -
ност во областа на младискиот и пионерскиот ту-
ризам за потребите на Сојузот. Постојано работи 
на унапредувањето, проширувањето и изградбата на 
капацитетот за сместување, исхрана и рекреатив-
на дејност. 

Домот е основан од Феријалниот сојуз на Ма-
кедонија — Претседателство — Скопје со одлу-
ката број 03-58 од 26. VI. 1973 година. 

Посебната угостителска единица — Дом „Бла-
гој Шошолчев" — Скопје ќе ја потпишува, за -
должува и раздолжува Вавриновиќ Александар, 
раководител, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 678 од 14. IX. 1973 г. (1213) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 229, страна 625, книга I е запишана 
под фирма: „Димко Митрев" — крзнарска индус-
трија — Титов Велес — Деловна единица — про-
давница, без својство на правно лице во Скопје, 
улица „Градски трговски центар" — Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на крзно, 
кожни конфекциски производи и ХТЗ опрема. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Димко Митрев" — крзнар-
ска индустрија — Титов Велес, број 04-4396/3 од 
1. XII. 1972 година. 

Раководител на продавницата е ^ Ангел Анев. 
Деловната единица-продавница ќе ја потпи-

шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 901 од 5. IX. 1973 година. (1212) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 994, страна 243, книга VIII е запи-
шана под фирма: Југобанка — Београд — седиш-
те Скопје — Експозитура Тетово, ул. „Илинден-
ска" бр. 17. Предмет на работењето на експозиту-
рата е: 1. Динарско штедење. 2. Девизно штедење 

—• книшки и двојазични штедни книшки. 3. Де-
визни сметки на граѓаните. 4. Ж и р о сметки. 5. 
Текушти сметки. 6. Откуп на чекови и исплати 
по кредитни писма. 7. Продажба на чекови и кре-
дитни писма. 8. Откуп и продажба на странски 
средства на плаќање, ефективни валути. 9. Нос-
тро и лоро дознаки. 10. Прием, контрола и ком-
плетирање на барањето по кредити за станбена 
и комунална изградба. 11. Потрошувачки кредити. 
12. Прием и контрола на налозите и документа-
ција по работите на платниот промет со странст-
во. 13. Собирање на средства, орочени и по виду-
вање, на стопанските и други организации, оп-
штественополитичките заедници, установите и фон-
довите. 14. Собирање на податоци за седиштето 
к а ј одобрувањето на кредити за стопанството. 15. 
Благајнички динарски и девизни работи. 16. Оба-
вување други неутрални (услужни) работи за 
сметка на коминтентите — граѓани. 17. Други ра-
боти. 

Експозитурата во Тетово е основана од „Ју-
гобанка" — Београд, со одлука од првото редовно 
собрание на основачите на Југобанка — седиште 
Скопје, од одржаната седница на 23. II. 1973 го-
дина. 

Експозитурата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на своето ов-
ластување, Петровски Борис Петар, ш е ф на екс-
позитурата, Зафировски Петко, благајник и Мус-
лиу Љубе Љубица, ликвидатор. 

Обврската пред банката е со два потписа, од 
кои еден мора да биде првиот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 907 од 10. IX. 1973 г. (1214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 19, страна 220, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Интеримпекс" — претпријатие 
за меѓународна трговија и застапување на стран-
ски фирми, внатрешна трговија и туризам ~ 
Скопје — Деловна единица — продавница без 
својство на правно лице во Белград, улица „Цви-
јиќева" бр. 93. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на мало на автоделови, гуми 
и прибор. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Интеримпекс" — претпри-
јатие за меѓународна трговија и застапување на 
странски фирми, внатрешна трговија и туризам 
— Скопје од 9. V. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Кеслер Све-
тислав. 

Деловната единица — продавница ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 627 од 6. IX. 1973 година. (1247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 270, страна 655, книга III е запиша-
на под фирма: „Јадран" — занаетчиско трговско 
и посредничко претпријатие на големо и мало • -
Неготино Вардар — Деловна единица — продав-
ница во Прешево, без својство на правно лице, ул. 
„Рамиз Садики". Предмет на работењето на про-
давницата е промет со селскостопански производи. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Јадран" — занаетчиско тр-
говско и посредничко претпријатие на големо и 
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мало — Неготино Вардар, број 0201-257 од 1. III. 
1973 година, од одржаната седница на 28. И. 1973 
година. 

Раководител на продавницата е Шабани Ј а -
хи је. 

Деловната единица — продавница во Преше-
во, без својство на правно лице, ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1049 од 23. X. 1973 година. (1327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 55, страна 1215, книга I е запишана 
под фирма: „Единство" — фабрика за конфекци-
ја — Тетово — Деловна единица — продавница 
број 8 во Радовиш, ул. „22 Октомври" број 13, без 
својство на правно лице. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на конфекција. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Единство" — фабрика за 
конфекција — Тетово, број 0301/3021 од 2. XI. 1972 
година. 

Раководител на продавницата е Карев Нико-
лов Борко. 

Деловната единица — продавница број 8 во 
Радовиш, без својство на правно лице, ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 601 од 30. X. 1973 година. (1328) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 19, страна 221, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Интеримпекс" — претпријатие 
за меѓународна трговија и застапување на стран-
ски фирми, внатрешна трговија и туризам — Ско-
пје — Самостојна хотелско-угостителска органи-
зација на здружен труд, со својство на правно 
лице „Македонија турист" — Скопје — Деловна 
единица — ресторан и пивница „Скопје" — Скопје 
без својство на правно лице, улица „Гоце Делчев" 
број 1. Предмет на работењето на деловната единица 
е вршење на услуги — точење на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, разни напитоци (кафе, ча ј 
и др.), приготвување и послужување на разни ви-
дови јадења (топли и ладни), продажба на пре-
хранбени трговски стоки, на мало и др. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Интеримпекс" — Скопје, 
број 649 од 11. VI. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Гуговски Вла-
димир. 

Деловната единица — ресторан и пивница 
„Скопје" — Скопје, без својство на правно лице, 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матич-
ното претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 657 од 16. X. 1973 година. (1330) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 259, страна 683, книга VI е запи-
шана под фирма: Угостителска работна организа-
ција „Меркез" — Скопје — Деловна единица — 
Ќебапчилница „Гурман" — Скопје (пред Автобус-
ката станица) без својство на правно лице. Пред-
мет на работењето на деловната единица е пру-
жање угостителски услуги преку шалтер (ќебап-
чилница). 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на Угостителската работна ор-
ганизација „Меркез" — Скопје, број 02-65 од 2. 
II. 1973 година. 

Раководител на деловната единица е Веља-
новски Александар. 

Деловната единица — ќебапчилница „Гурман" 
- - Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува матичната работна организација во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 861 од 24. X. 1973 година. (1331) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1621, страна 132, книга VIII е запи-
шано под фирма: „Словенија промет" — експорт 
импорт — Љубљана — ООЗТ Филијала во Скопје 
—- Деловна единица — Складиште во Скопје, ули-
ца „256", без својство на правно лице. Предмет на 
работењето на складиштето е промет со автоде-
лови и потрошен материјал. 

Складиштето е основано од „Словенија про-
мет" — експорт-импорт — Љубљана — Филијала 
Скопје, со одлуката број 882 од 16. III. 1973 го-
дина. 

Деловната единица — Складиштето во Скопје, 
улица „256", без својство на правно лице, ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува Динев Ди-
митар, раководител, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 824 од 25. X. 1973 година. (1332) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 205, страна 271, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Инпрес" — трговско претпри-
јатие за промет со индустриски и прехранбени 
стоки — Скопје — Деловна единица (прадовница) 
број 406 во Битола, улица „М. Тито" број 128, без 
својство на правно лице. Предмет на работењето 
на деловната единица е продажба на индустри-
ско-прехранбени стоки. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Инпрес" — трговско прет-
пријатие — Скопје, број 02/7220 од 5. VI. 1973 го-
дина. 

Раководител на деловната единица е Наумов-
ска Благуна. 

Деловната единица ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1168 од 31. X. 1973 година. * (1364) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 205 страна 271, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Инпрее" — трговско претпри-
јатие за промет со индустриски и прехранбени 
стоки — Скопје — Деловна единица — продав-
ница број 54, без својство на правно лице во 
Скопје, ул. „Капиштец" бб. Предмет на работе-
њето на деловната единица е продажба на дели-
к а т е с и стоки — продажба преку шалтер. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Инпрес" — трговско прет-
пријатие — Скопје, број 02/4418 од 15. III. 1973 
година. 

Раководител на деловната единица е Ололов-
ска Доста. 

Деловната единица — продавница број 54, без 
својство на правно лице ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 927 од 31. X. 1973 година. (1369) 
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