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645. 
Врз основа на член 125 од Деловникот на 

Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 32/82) 
и член 130 од Законот за државната управа („Слу-
жбен весник на СВМ", бр. 45/80), Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 22 октомври 1982 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА 
СЛУЖБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Стручните и другите работи и задачи за 
потребите на Претседателството на Социјалистич-
ка Република Македонија (во натамошниот текст: 
Претседателство), неговите работни тела и Сове-
тот на Републиката ги врши Службата на Прет-
седателството. 

2. Службата на Претседателството врши струч-
но-аналитички. нормативно-правни, информативно-
документациони, стручно-технички, финансиско-
материјални, администативно-технички и помошни 
работи и задачи кои се однесуваат на: подготвува-
ње и организирање на седниците на Претседател-
ството и на неговите работни тела; подготвување 
на нацрти на програми за работа на Претседател-
ството и на неговите работни тела; следење на из-
вршувањето на програмата за работа и на актите 
што ги донесува Претседателството; давање струч-
ни мислења за прашањата и актите што ги раз-
гледува Претседателството; подготвување на пред-
лозите на актите што ги донесува Претседател-
ството; обезбедување и подготвување на информа-
тивни и документарни и други материјали и по-
датоци неопходни за остварување на функциите 
на Претседателството и на неговите работни, тела; 
информирањето на јавноста, на републичките ор-
гани и организации за работата на Претседател-
ството и на неговите работни тела; подготвување 
на предлози и други акти во врска со одликува-
њата и признанијата, помилувањата и други ра-
боти за потребите на Претседателството, на него-
вите работни тела, на членовите на Претседател-
ството, на Советот на Републиката и на одделни 
републички совети. 

3. Во извршувањето на своите задачи и работи, 
Службата на Претседателството соработува со 
стручните служби на Собранието на СВМ и на Из-
вршниот совет на Собранието на СВМ, со репуб-
личките органи на управата, со стручните служби 
на општествено-политичките организации и само-
управните организации и заедници, како и со соод-
ветните служби во претседателствата на соција-
листичките републики и социјалистичките автоном-
ни покраини и со Службата на Претседателството 
на СФРЈ. 

4. Службата на Претседателството на С1РМ се 
организира и работи како единствена служба. 

Со Службата раководи секретарот на Претсе-
дателството на СВМ. 

Во рамките на единствената служба стручните 
и другите работи ги вршат: советници на Претседа-
телството, шеф на Кабинетот на претседателот на 
Претседателството, помошникот на секретарот на 
Претседателството, секретари на работните тела 
на Претседателството, стручните соработници и ра-
ботници кои вршат административно-технички ра-
боти. 

5. Секретарите на одделни републички совети 
во согласност со закон организационо се поврзани 
со Службата на Претседателството. 

6. Одредени административно-финансиски, орга- ^ 
низационо-технички и други работи за потребите 
на Претседателството, врз основа на меѓусебен до-
говор, може да ги врши соодветната служба на 
Собранието на СВМ, Извршниот совет на Собра-
нието на СВМ или заедничка служба формирана од 
овие органи. 

7. Работните луѓе во Службата на Претседател-
ството ги остваруваат самоуправните права и ги 
уредуваат меѓусебните односи во согласност со за-
кон и со одредбите на оваа одлука. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

А. Секретар на Претседателството 

1. Секретарот на Претседателството раководи 
со Службата на Претседателството. 

Покрај работите што му се определени како 
делокруг со Деловникот за работа на Претседател-
ството, секретарот на Претседателството ја органи-
зира и усогласува работата на Службата на Прет-
седателството, се грижи за унапредување на орга-
низацијата на работењето и уредувањето на внат-
решните односи ЕО Службата и врши други работи 
што ќе му ги довери Претседателството или што 
ќе ги одреди претседателот на Претседателството. 

Секретарот на Претседателството му помага на 
претседателот на Претседателството во подготву-
вањето и организирањето на седниците на Прет-
седателството. 

(Секретарот на Претседателството посебно се 
грижи за подготвувањето на нацртот на програма-
та за работа на Претседателството, за подготвување 
периодични осврти за работата на Претседател-
ството, известување на надлежните органи и орга-
низации за заклучоците, ставовите и мислењата на 
Претседателството по одредени прашања и следе-
ње на извршувањето на тие заклучоци, ставови и 
мислења, се грижи за навремено проведување на 
одлуките, насоките и предлозите на Претседател-
ството до надлежните органи и организации. 

Во остварувањето на овие задачи и организи-
рањето на сите други работи на Службата, секре-
тарот на Претседателството донесува упатства и 
други акти за кои е овластен и презема мерки со 
кои се обезбедува законито и успешно вршење на 
работите за потребите на Претседателството, на не-
говите работни тела и на членовите на Претседа-
телството. 

Секретарот на Претседателството со секрета-
рите на републичките совети врши координација 
на работите што се поврзани со остварувањето на 
функциите на Претседателството. 
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Секретарот на Претседателството за својата ра-
бота и за работата на Службата одговара на Прет-
седателството. 

2. Во случај на отсутност или спреченост, сек-
ретарот на Претседателството го заменува работ-
ник во Службата на Претседателството, именуван 
од Претседателството на СРМ кој во консултација 
со претседателот на Претседателството, ќе го одре-
ди секретарот на Претседателството. 

3. Заради обезбедување на претходни стручни 
консултации на секретарот, организирање и усог-
ласување на работите на Службата и унапредува-
ње на нејзината работа се формира колегиум. На 
колегиумот се договара планот на работа на Служ-
бата, изготвувањето на актите и материјалите за 
потребите на Претседателството на Службата и се 
разгледуваат и други прашања што произлегуваат 
од програмата за работа на Претседателството и 
на неговите работни тела и задачите на Службата. 

Колегиумот го сочинуваат: секретарот на Прет-
седателството, советниците на Претседателството, 
шефот на Кабинетот на претседателот на Претсе-
дателството и помошникот на секретарот на Прет-
седателството. 

Во работата на колегиумот учествуваат и сек-
ретарите и други стручни работници во Службата 
на Претседателството, во зависност од прашањата 
што се разгледуваат. 

Колегиумот го свикува и со неговата работа ра-
ководи секретарот на Претседателството. 

Б. Советници на Претседателството 
1. Во Службата на Претседателството има со-

ветници во областите за општествено-политички 
систем, општествено-економски развој и економска 
политика, за општествените дејности и за општо-
народната одбрана и општествената самозаштита а 
можат да се именуваат и за други области на оп-
штествениот живот. 

2. Советниците на Претседателството на СЕМ 
вршат стручно-аналитички, нормативно-правни, 
информативно-документациони работи и задачи и 
тоа: непосредно се грижат за подготвување и оства-
рување на програмата за работа на Претседател-
ството на СРМ од областа на општествено-поли-
тичкиот и економскиот систем и развој, на опште-
ствените дејности, општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита и од другите области на 
општествениот живот; ги следат, проучуваат и да-
ваат стручни мислења на Претседателството по 
прашања значајни за остварувањето на функција-
та на Претседателството во овие области; обезбеду-
ваат материјали, подготвуваат информации и по-
кренуваат иницијативи за разгледувањето на одре-
дени прашања од областа на општествено-поли-
тичкиот систем, од општествено-материјалниот раз-
вој и економската политика, од областа на опште-
ствените дејности и од општонародната одбрана и 
општествената самозаштита и другите области на 
општествениот живот, ги подготвуваат нацртите на 
актите односно стручно ги формулираат одлуките, 
предлозите, ставовите и мислењата на Претседа-
телството од овие области и вршат и други стручни 
работи што (ќе им ги довери Претседателството или 
секретарот на Претседателството. 

3. Во остварувањето на задачите советниците 
на Претседателството непосредно соработуваат со 
надлежните органи и организации. 

4. Записниците на седниците на Претседател-
ството ги води советник на Претседателството што 
ќе го одреди секретарот. 

В. Шеф на Кабинетот на претседателот 
на Претседателството на СРМ 

Шефот на Кабинетот на претседателот на Прет-
седателството врши стручно-аналитичКи, информа-
тивно-документациони и други работи што ќе му 
ги довери претседателот на Претседателството и 
му помага во работата во врска со остварувањето 
на неговата функција. 

Г. Помошник на секретарот на Претседателството 

Помошникот на секретарот на Претседателство-
то му помага на секретарот на Претседателството 
на СРМ во организирањето на работата во Служ-
бата на Претседателството на СРМ. 

»Според упатствата на секретарот на Претседа-
телството на ОРМ го организира и координира 
стручно-техничкото, организационо^, материјално-
то и финансиското работење на Службата во оства-
рувањето на задачите за потребите на Претседа-
телството, неговите работни тела и Советот на Ре-
публиката. Непосредно се грижи за подготвување-
то на општите акти на работната заедница, врши 
аналитичко-стручни и други работи што ќе му ги 
довери секретарот на Претседателството. 

Помошникот на секретарот ги врши и рабо-
тите на секретарот на Кдмисијата за организацио-
но-кадровски прашања на Претседателството на 
СРМ. 

Д. Советници во Службата 

Во Службата на Претседателството има совет-
ници' по општествено-економски и општествено-по-
литички прашања. 

Советниците во Службата по општествено-еко-
номски и општествено-политички прашања ги вр-
шат стручните работи за потребите на членовите 
на Претседателетвото, како и определени работи 
и задачи од стручен и информативно-документа-
ционен карактер за потребите на Претседателство-
то по прашања од соодветните области, обезбеду-
ваат материјали, подготвуваат тековни информа-
ции и белешки по одредени материјали за члено-
вите на Претседателството, учествуваат во подгот-
вувањето на нацрти на акти што ги донесува Прет-
седателството и неговите работни тела и вршат 
други работи што ќе им ги довери секретарот на 
Претседателството. 

Г. Секретари на комисии на Претседателството 

. Аналитичко-стручните, информативно-докумен-
тационите и организационите работи за потребите 
на комисиите на Претседателството ги вршат сек-
ретарите на комисиите. 

Секретарот на Комисијата ги врши сите ра-
боти што се однесуваат на подготвувањето и сви-
кувањето на седниците на Комисијата, се грижи 
за извршување на заклучоците и предлозите на 
Комисијата. 

Секретарот на Комисијата работи врз основа на 
непосредните упатства на Комисијата, односно 
претседателот на Комисијата. 

Секретарот на Комисијата ги врши и стручни-
те работи за потребите на претседателот на Ко-
мисијата по прашањата од делокругот на Коми-
сијата. 

Е. Стручни соработници во Службата 
на Претседателството 

Стручните соработници во Службата на Прет-
седателството вршат нормативно-правни, информа-
тивно-документациони и други работи. Вршат ра-
ботни задачи околу подготвувањето на седниците 
на Претседателството и во работата на секретарот, 
помагаат во изработката на нацрти на акти на 
Претседателството, ги изготвуваат нацртите на оп-
штите акти на работната заедница, се грижат за 
контактите и подготовките за разни приеми во 
Претседателството, изготвуваат честитки, вршат ја-
зична редакција, како и работи околу информи-
рање на јавноста за работата на Претседателство-
то и неговите работни тела. Вршат и други работи 
што ќе им ги довери секретарот на Претседател-
ството. 

Ж. Стручно-техничките, финансиско-материј ал-
ките, оперативно-техничките, административно-тех-
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ничките и помошните работи и задачи ги вршат 
административно-технички и други работници во 
Службата на Претседателството. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Секретарот на Претседателството го имену-' 
ва претседателството на СВМ за време од 4 го-
дини. 

Претседателството на СРМ го разрешува од 
должност секретарот на Претседателството. 

2. Советниците на Претседателството, шефот на 
Кабинетот н& претседателот на Претседателството 
на С2РМ и помошникот на секретарот на Претседа-
телството по предлог на Комисијата за организа-
ционо-кадровски прашања ги именува Претседа-
телството за време од четири години и можат одно-
во да бидат именувани на истата должност. 

Советниците на Претседателството на СРМ, ше-
фот На Кабинетот на претседателот на Претседа-
телството на СВМ и помошникот на секретарот на 
Претседателството на СВМ по предлог на Комиси-
јата за организационо-кадровски прашања ги раз-
решува од должност Претседателството на СРМ. 

Работниците од претходниот став имаат статус 
на републички советници. 

3. Секретарот на Републичкиот совет за заш-
тита на поредокот утврден со Уставот го именува 
и разрешува од должност Претседателството на 
СРМ по предлог на Советот. 

4. Личните доходи на именуваните работници 
се определуваат според основите и мерилата што 
ги утврдува Претседателството на СРМ. 

5. Именуваните работници во Службата на 
Претседателството во извршувањето на своите за-
дачи утврдени во оваа Одлука, постапуваат спрема 
упатствата на секретарот на Претседателството. 

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ 

1. Самоуправните права, обврски и одговорнос-
ти работниците во Работната заедница на Служба-
та на Претседателството ги остваруваат во соглас-
ност со Законот за државната управа и општествен 
договор, самоуправна спогодба и со самоуправните 
општи акти на Работната заедница. Во остварува-
њето на своите самоуправни права, обврски и од-
говорности, работниците во Работната заедница: 
стекнуваат и го распоредуваат доходот на средства 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка, ги 
уредуваат своите работни односи и начинот на 
остварувањето на своите права, обврски и одговор-
ности, образуваат органи на управување, вршат са-
моуправна контрола, се грижат за своето стручно 
образование, му даваат мислења и предлози на 
секретарот за прашањата од значење за својата 
општествено-економска положба и од интерес за 
работата на службата и друго. 

2. Работните луѓе во Службата на Претседател-
ството образуваат една работна заедница. Членови 
на Работната заедница се и секретарот и именува-
ните работници. 

3. Секретарот на Претседателството во поглед 
На работните односи и самоуправувањето ги има 
истите права и должности на функционер кој ра-
ководи со републички орган на управа. 

4. Работниците во Работната заедница самоуп-
равно одлучуваат за остварување на самоуправни-
те права, обврски и одговорности и кога е тоа 
определено со закон, за одделни самоуправни пра-
ва, обврски и одговорности во согласност со сек-
ретарот. 

5. Актот за систематизација на работите и за-
дачите на Службата на Претседателството по при-
бавено мислење на Работната заедница на Служ-
бата на Претседателството на СВМ го донесува се-
кретарот на Претседателството во согласност со 
Претседателството на СРМ. 

6. Кога секретарот на Претседателството, во 
случаите предвидени со Законот за државната уп-
рава (член 225, 226, 227 и 228, како и член 212, 
214 и 239) запре од извршување самоуправен општ 
акт на Работната заедница, поединечен акт на Ра-
ботната заедница, или ако не се постигне соглас-
ност за прашањата за кои, во согласност со закон, 
одлучуваат работниците или Советот на Работната 
заедница на Службата во согласност со секретарот, 
конечна одлука за тоа донесува Претседателството. 

7. За потребата за прием на работници за ра-
боти и задачи предвидени со актот за системати-
заиија на работите и задачите на Службата на 
Претседателството одлучуваат секретарот на Прет-
седателството по прибавено мислење од Советот, 
под услов да се обезбедени финансиски средства, 
а за работниците кои во согласност со одредбите 
на оваа одлука ги именува Претседателството, од-
лучува Претседателството на СВМ по предлог на 
Комисијата за организационо-кадровски прашања. 

8. Со актот за систематизација на работите' и 
задачите на Службата на Претседателството се од-
редува за кои работни задачи се заснова работен 
однос без конкурс, а за кои со конкурс односно 
оглас и во кои услови и под кои околности може 
да се заснова работен однос за одредено време без 
да се распише јавен конкурс, односно јавен оглас. 

9. Средствата за работа на Службата на Прет-
седателството се обезбедуваат во согласност со за-
кон, во Буџетот на Републиката. Средствата за ра-
бота на Службата ги сочинуваат: средствата што 
работниците ги стекнуваат како доход на Работна-
та заедница, средства за посебни намени и сред-
ства за опрема. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
за работа на Службјат^ на Претседателството е сек-
ретарот на Претседателството. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за организацијата и 
делокругот на Службата на Претседателството на 
СРМ, бр. 08-1180 од 8. VI. 1978 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Бр. 08-653 
18 ноември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, е. р. 

646. 
Врз основа на член 33 од Законот за електро-

стопанство („Службен весник на СВМ", бр. 10/78) и 
член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ, Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, на седницата одр-
жана на 18 ноември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИОТ 

СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

I. Се дава согласност на Тарифниот систем за 
продажба на електрична енергија, донесен на Вто-
рата редовна седница на Собранието на Самоуправна-
та интересна заедница за енергетика на Македони-
ја, одржана на 27. X. 1982 година. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2202/1 Потпретседател 
18 ноември 1982 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, е. р. 
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647. 
Врз основа на член 11 и 31 од Самоуправната 

спогодба за здружување во СИЗ за енергетика на 
Македонија — Скопје, Собранието на СИЗ за енер-
гетика на Македонија, на предлог на Извршниот 
одбор, на својата II редовна седница, одржана на 
27 октомври 1982 година, донесе 

ТАРИФЕН СИСТЕМ 
ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој тарифен систем се утврдуваат основ-

ните тарифни елементи за пресметување на елек-
тричната енергија што електростопанските органи-
зации на здружен труд (во натамошниот текст: 
испорачател) им ја испорачуваат на потрошувачи-
те на електрична енергија (во натамошниот текст: 
потрошувач), како и начинот на применувањето на 
тие елементи. 

Член 2 
Потрошувачите на електрична енергија спрема 

местото на испораката се делат на: 
— потрошувачи на висок напон, 
— потрошувачи на низок напон. 

Член 3 
Потрошувачите на електрична енергија му пла-

ќаат на испорачателот: 
— основен придонес за пресметковна моќ, 
— преземена работна енергија и 
— прекумерно преземена реактивна енергија. 

Член 4 
Основниот придонес за пресметковната мбќ се 

плаќа според врвното оптоварување во киловати. 
Износот на основниот придонес за пресметков-

на моќ се добива со множење на соодветниот та-
рифен став за тој придонес со бројот на киловати-
ге врвно оптоварување. 

Врвното оптоварување е најголемо оптоварува-
ње кое потрошувачот ќе го постигне во време од 
15 минути во текот на месечниот пресметковен пе-
риод. 

Пресметковната моќ може да се утврди и на 
друг начин предвиден со овој тарифен систем. 

Член 5 
Доколку мерењето на врвното оптоварување на 

потрошувачот се врши на повеќе мерни места, 
вкупното врвно оптоварување се добива со соби-
рање на врвните оптоварувања на сите мерни мес-
та и од ист напонски ред. 

На барање на потрошувачот, испорачателот ќе 
му го утврди вкупното врвно оптоварување со со-
бирање на истовремените оптоварувања ако пос-
тои можност за нивното објективно утврдување, а 
под услов објектите на потрошувачот да се наоѓаат 
на иста градежна локација и од ист напонски ред. 

По исклучок од претходниот став вкупното 
врвно оптоварување кај електровлечата се утвр-
дува со собирање на истовремените оптоварувања. 

Член 6 
Износот што го плаќа потрошувачот за презе-

мената работна енергија се добива со множење на 
соодветниот тарифен став за единица работна енер-
гија со бројот на преземените киловат-часови. 

Член 7 
Износот што го плаќа потрошувачот за преку-

мерно преземената реактивна енергија се добива со 
множење на соодветниот тарифен став за преку-
мерно преземен киловар-час (КВАрч) со бројот на 
киловат-часовите на прекумерно преземена реак-
тивна енергија. 

Прекумерно преземената реактивна енергија 
е позитивна разлика помеѓу фактички пре-
земената реактивна енергија и реактивната 
енергија која му одговара на факторот на моќта 
кос 0 0,95, т. е. преземената реактивна енергија над 
износот од 33°/о од преземената работна енергија, а 
ќе се применува по истек на 12 месеци од денот на 
донесувањето на овој тарифен систем. 

Член 8 
При пресметувањето на основниот придонес за 

пресметковна моќ за преземената работна енергија 
и прекумерно преземената реактивна енергија, де-
ловите од киловат, киловат-час и киловар-час се 
заокружуваат на цели броеви, и тоа на тој начин 
што дел поголем од 0,5 се заокружува на повисок 
цел број, а дел до 0,5 на понизок цел број. 

Член 9 
Според напонот на електричната, енергија на 

местото на предавањето, во тарифниот систем пос-
тојат. 

1) тарифа за висок напон, 
2) тарифа за низок напон. 
Како висок напон се подразбира напонот од 1 

киловолт (кВ) или повисок, а под низок напон-на-
понот под 1 кил ово лт (кВ). 

Член 10 
Место на предавање на електрична енергија е 

место на кое испорачателот испорачува, а потро-
шувачот презема. 

Местото на предавање на електрична енергија 
се наоѓа по правило на границата меѓу основните 
средства на испорачателот и потрошувачот, однос-
но купувачот. 

Член 11 
Местото на мерење е место на кое се мери 

електричната енергија што потрошувачите ја пре-
земаат од испорачувачот. 

Местото на мерење се наоѓа, по правило, на 
местото на предавањето на електричната енергија 
ако со договор не е поинаку одредено. На едно 
место на предавањето може да има повеќе места 
за мерење. 

Член 12 
Доколку на границата на основните средства 

на испорачателот и основните средства на потро-
шувачот од технички причини не се мери елек-
тричната енергија, местото на предавањето се 
наоѓа: 

1) за потрошувачите приклучени на низок на-
пон — на местото на мерење; 

2) за другите потрошувачи — на местото што 
со договор ќе го определат испорачателот и пот-
рошувачот. 

Доколку местото на мерењето не се поклопува 
со местото на предавањето на преземената - елек-
трична енергија, истата се сведува на местото на 
предавањето со пресметување на загубите на енер-
гијата и снагата во трансформаторите и родот. 

Член 13 
Тарифните ставови за основниот придонес за 

пресметковна моќ за преземена работна енергија 
и за прекумерно преземена реактивна енергија мо-
жат да се определуваат различно: според сезо-
ната, времето на денот, напонот и степенот на та-
рифата. 

Член 14 
Тарифните ставови според сезоната се: 
1) повисоки сезонски ставови, 
2) пониски сезонски ставови. 
По пониските сезонски ставови на потрошува-

чот му се пресметува електричната енергија испо-
рачана во времето од 1 април до 30 септември, а 
по повисоките сезонски ставови испорачаната елек-
трична енергија во времето од 1 октомври до 31 
март. 
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'Односот меѓу повисоките и пониските сезон-
ски тарифни ставови се утврдува во износ од 1,8 :1 
кај тарифата за висок напон, а 1,5 :1 кај тарифата 
за низок напон. 

Член 15 
Тарифните ставови според времето на денот се: 
1) Поголеми дневни ставови (ВТ), 
2) Помали дневни ставови (НТ). 
По поголемите дневни ставови (ВТ) се пресме-

тува електричната енергија испорачана во траење 
од 12 часа дневно и тоа од 06 до 14 часот и од 17 
до 21 часот. 

По помали дневни тарифни ставови (НТ) се 
пресметува електричната енергија испорачана за 
време од 14—17 и од 21 до 06 часот. Електричната 
енергија испорачана на потрошувачите на високиот 
напон во неделите се пресметува по помали днев-
ни тарифни ставови, ако за тоа постојат соодвет-
ни услови за нејзино мерење. 

Меѓу поголемите дневни и помалите дневни та-
рифни ставови се утврдува однос од 1,8 :1, кај та-
рифата за висок напон, а 1,5 :1 кај тарифата за 
низок напон. 

II. ТАРИФА ЗА ВИСОК НАПОН 

Член 16 
Тарифата за висок напон има: 
1) Тарифни ставови за напон од редот НО кВ 

и повисок; 
2) Тарифни ставови за напон од редот 35 кВ; 
3) Тарифни ставови за напон од редот 1 кВ 

до 20 кВ. 
Со потрошувачите на електрична енергија кои 

преземаат над ЗОО ГВтч годишно и чии каракте-
ристики на потрошувачка и режим на работа се 
такви да можат да се прилагодат на барањата на 
испорачателот во согласност со нивните можности 
на испорака, па со тоа придонесуваат за рационал-
но користење на електроенергетските постројки, 
може да се уговори попуст на пропишаните тариф-
ни ставови, а во зависност од степенот на прила-
годливост^ 

Член 17 
Доколку мерењето се врши на напон од ред 

понизок односно повисок од напонот на Местото на 
предавањето, испорачаната електрична енергија и 
моќ се пресметува по тарифните ставови што ва-
жат за напонот на местото на предавањето. 

Член 18 
Основниот придонес за пресметковната моќ 

му се пресметува на потрошувачот по соодветниот 
тарифен став за тој придонес според постигнатото 
врвно оптоварување. 

Член 19 
Учеството на моќта во вкупната вредност на 

енергијата изнесува 40%. 
Член 20 

Испорачателот на барање на потрошувачот кој 
има сопствена електрична централа ќе договори по-
себен начин на пресметување на основниот при-
донес за пресметковната сила во месеците кога ќе 
настапи дефект или прекин на работата на елек-
тричната централа на потрошувачот. 

Член 21 
Ако во исклучителни случаи преку мерните 

уредк на еден потрошувач приклучен на висок на-
пон се снабдува со електрична енергија друг пот-
рошувач (индиректен потрошувач), потрошувачка-
та на електрична енергија Па потрошувачот при-
клучен на висок напон, кај кого се сместени мер-
ните уреди, при пресметувањето се намалува за 
количината на електрична енергија и моќ што ја 
потрошил индиректниот потрошувач. 

Во случајот од ставот 1 на овој член на потро-
шувачот приклучен на висок напон му се намалу-
ва количината на измерените киловати, киловат-

часови и киловар-часови, на начинот што меѓусеб-
но ќе го договорат испорачателот и потрошувачот. 

Член 22 
На сезонските потрошувачи електричната енер-

гија ќе им се пресметува во времето на преземањето 
по соодветните тарифни ставови. Во месеците на 
непреземањето ќе му се пресметува по Тарифен 
став само за средна моќ од месеците кога користел 
електрична енергија. 

Член 23 
Тарифните ставови за прекумерно преземената 

реактивна енергија се 30% од тарифните ставови 
за работна енергија. 

III. ТАРИФА ЗА НИЗОК НАПОН 

Член 24 
Во тарифата за низок напон постојат тарифни 

ставови за следните категории потрошувачи: 
1) Тарифни ставови за категорија на потрошу-

вачка на домаќинства и 
2) Тарифни ставови за категорија на останата 

потрошувачка на низок напон (0,4 кВ). 

Член 25 
Тарифата за низок напон се применува: 
1) на потрошувачите приклучени на низок на-

пон, 
2) на потрошувачите приклучени на висок на-

пон што не ќе склучат договор со испорачувачот 
за применување на тарифата за висок напон, 

3) на потр9шувачите на висок напон кои не-
маат соодветно^ мерење. 

Член 26 
Категоријата на потрошувачки домаќинства оп-

фаќа потрошувачка на електрична енергија во ста-
новите, потрошувачка за осветлување на споредни 
простории во домаќинствата, гаражи кои не се ко-
ристат за вршење на занаетчиска дејност, како и 
потрошувачка за погон на заедничките уреди во 
станбените згради и тоа: лифтови, машини за пе-
рење и сушење алишта, мотор за централно грее-
ње, хидрофори и слични трошила за заеднички 
потреби и степеништа простории во станбените 
згради. 

Под категорија на домаќинства, во смисла на 
одредбата на ставот 1 од овој член, се: 

— котларници и топлотни станици во делот за 
затоплување н^ станбени згради, детски јасли, гра-
динки, забавишта, домови и интернати за згрижу-
вање на деца, ученици, студенти, инвалиди, старци 
и пензионери, училишни кујни, уметнички ликов-
ни ателјеа, доколку обезбедат утврдување на ан-
гажираната моќ по пат на мерење или вградување 
на уреди кои спречуваат пречекорување на дого-
ворената моќ. 

Член 27 
Потрошувачката на електрична енергија на 

различните категории на потрошувачка на нискиот 
напон се пресметува одвоено, ако одвоено се мери. 

Ако потрошената работна енергија за категори-
ја на потрошувачка за домаќинства и категорија 
на останата потрошувачка на низок напон се мери 
заедно, вкупната потрошувачка на електрична 
енергија се сврстува во категорија на останатата 
потрошувачка на низок напон. 

| Член 28 
Категоријата на потрошувачка на останата пот-

рошувачка на 11изок напон (0,4 кВ) ги има следни-
те тарифни грјии: 

1) Тарифна група на потрошувачи кои имаат 
вградено мерење на моќта (кВтч), 

2) Тарифна група на потрошувачи кај кои моќ-
та не се мери, а се определува на дру?* начин. 

— При утврдувањето на тарифните ставови за 
продажба на електрична енергија на нискиот на-
пон, влијанието на моќта во цената на енергијата 
изнесува 20%, 
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Член 29 
Основниот придонес за пресметковна моќ се 

пресметува месечно според врвното оптоварување 
во киловат (кВт) што се утврдува со мерен уред 
или со уред што го спречува пречекорувањето на 
договореното оптоварување. 

За секое место на мерење се пресметува нај-
малку 1 киловат (1 кВт). 

Ако врвното оптоварување на потрошувачот се 
утврдува во киловолт-ампери (кВА), при пресмету-
вањето се зема односот 1 кВА = 1 кВт. 

Ако врвното оптоварување на потрошувачот се 
утврдува во ампери (А), врвното оптоварување во 
кВА се добива врз основа на номиналниот напон 
на местото каде тој уред е вграден. 

Член 30 
Секој потрошувач од категоријата домаќинство 

за пресметковна моќ месечно плаќа во зависност 
од мерниот уред (броило) и годишната потрошувач-
ка и тоа: 

— за еднофазен приклучок, почетни 3 ТЕ; 
— за трофазен приклучок, почетни 4 ТЕ; 
За вили, викендици и викенд станови, пре-. 

сметковната моќ се утврдува и тоа: 
— за еднофазен приклучок, почетни 6 ТЕ, 
— за трофазен приклучок, почетни 8 ТЕ. 
На почетните ТЕ се додава и тарифен кВт 

според годишната потрошувачка ќ тоа: 
до 500 кВт + „О" ТЕ/месец, 
од 500 до 3000 кВтч + 1ТЕ/месец, 
до 5000 кВтч + 2 ТЕ/месец, 
до 7000 кВтч + 3 ТЕ,/месец, 
до 9000 кВтч + 4 ТЕ/месец, 
до 11000 кВтч + 5 ТЕ/месец, 
до 13000 кВтч 4- 7 ТЕ/месец, » 

над 13000 кВтч + 10 ТЕ/месец. 
Основот за утврдување на пресметковната моќ 

врз основа на годишната потрошувачка се утврду-
ва според потрошувачката од претходната година. 

Член 31 
Ако врвното оптеретување на потрошувачите 

на низок напон — останата потрошувачка не се 
пресметува според одредбите на член 29, истото ќе 
се утврдува според тарифните единици, кои се из-
наоѓаат: 

— со попис на инсталираната моќ на троши-
лата, при што за најголемото трошило се зема 
100°/о, второто со моќ 2/3 и сите останати 1/3 од 
инсталираната моќ; 

— за тарифна единица се зема секои започна-
ти 20 м2 вкупна површина на продавници, рабо-
тилници, канцеларии, училници, касарни, сали, 
складови и слични простории. 

Второто оптеретување за II тарифен степен се 
пресметува за еднофазен приклучок (броило) 1 ТЕ, 
за трофазен приклучок (броило) 2 ТЕ. 

Секоја тарифна единица претставува тарифен 
кВт. 

Член 32 
Потрошувачот на едно мерно место може да 

плати вредност на основниот придонес за пресмет-
ковна моќ 12 пати годишно. Ако врвното оптова-
рување не се мери, при иселување или престанок 
На користење на електрична енергија во првата 
половина од месецот, потрошувачот се ослободува 
од плаќање на основниот придонес за пресметков-
ната моќ за тој месец. 

Потрошувач кој се иселува или почнува да ко-
ристи електрична енергија во првата половина од 
месецот, го плаќа основниот придонес за пресмет-
ковната моќ за тој месец. 

Член 33 
По исклучок од одредбите на членот 32 од овој 

тарифен систем електричната енергија потрошена 
за јавно осветлување на улици, плоштади, парко-
ви иди други зелени површини, патишта и тунели, 

ќе се пресметува по просечна цена за киловат час 
утврдена врз основа на тарифните ставови за ос-
новниот придонес и потрошената работна енергија. 

Член 34 
На потрошувачите на нискиот напон, освен 

потрошувачката во домаќинствата, прекумерно пре-
земената реактивна енергија се пресметува без 
разлика на времето на денот. 

Член 35 
Ако потрошувачот презема електрична енерги-

ја на повеќе мерни места на испорака за кои се 
пропишани различни тарифни ставови, преземена-
та електрична енергија се пресметува по тарифни-
те ставови пропишани за секое место на испора-
ката. 

Член 36 
Кога потрошувачот бара од испорачувачот по-

голема сигурност во снабдувањето преку обезбе-
дување на повеќестрано напојување и слично, ис-
порачувачот и потрошувачот ќе договорат посебни 
услови за таквото снабдување, водејќи сметка за 
елементите од овој тарифен систем. 

Член 37 
Со потрошувачот кој во часовите на најголеми-

те дневни оптеретувања во електроенергетскиот 
систем го смалува своето врвно оптеретување, ис-
порачувачот може да договори поповолни услови 
за пресметување на врвното оптеретување во прес-
метковниот месечен период. 

Член 38 
Начинот и системот на очитувањето на елек-

тричната енергија ги одредува испорачувачот, со 
тоа што е должен очитувањата да ги врши редовно 
при промена на цената, промена на сезоната и 
крајот на календарската година, а фактурирањето 
и плаќањето се врши месечно. 

Член 39 
Според одредбите на овој тарифен систем се 

утврдуваат тарифните ставови за испораката на 
електрична енергија. 

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Толкувањата на одредбите од овој тарифен сис-

тем ги дава Собранието на СИЗ за енергетика на 
Македонија. 

Член 41 
Овој тарифен систем влегува во сила осум де-

на од денот на неговото објавување во ^Службен 
весник на ОР Македонија". 

ОСИЗЕ бр. 20/11/4 
27 октомври 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р Борио Рикаловскзк, дипл. инж. техн. 

648. 
Врз основа на член 170 од Законот за држав-

ната управа и точка 1 од Исправката на Законот 
за државната управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 45/80 и 28/81), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБ-
ЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО 

РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

За директор на Републичкиот завод за судски 
вештачења во областа на финансиите, материјал-
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ното работење и сообраќајот се именува Миле Крч-
ковски, досегашен директор на Заводот. 

Бр. 17-2280/1 
11 ноември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

649. 
Врз основа на член 170 од Законот за држав-

ната управа и точка 1 од Исправката на Законот 
за државната управа .(„Службен весник на СВМ", 
бр. 45/80 и 28/81), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА 

МАКЕДОНИЈА 

За директор на Архивот на Македонија се име-
нува Александар Алексиев, досегашен директор на 
Архивот. 

Бр. 17-2281/1 
11 ноември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

650. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за 

Службата на општественото книговодство во Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 44/77), Извршниот, совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За помошник на генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство во Соци-
јалистичка Република Македонија се именува 
Александар Петановски, досегашен помошник на 
генералниот директор, на Службата на општестве-
ното книговодство во Социјалистичка Република 
Македонија. 

Бр. 17-2283/1 Претседател 
11 ноември 1982 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

651. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СВМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, донесе 

/ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ОШПТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за општостопански работи и пазар 
се назначува Славољуб Михај ловиќ, досегашен 
претставник на Туристичкиот сојуз на Југославија 
во Белгија и Луксембург. 

( 

Бр. 17-2284/1 Претседател 
11 ноември 1982 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

652. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД 

Се разрешува од должност потсекретар во Ре-
публичкиот комитет за труд Томе Георгиевски на 
1. XI. 1982 година, поради заминување на друга 
должност. 

Бр. 17-2282/1 
11 ноември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

653. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основи-
те на постапката пред Уставниот суд на Македо-
нија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана на 5 ноември 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 63 став 1 од Правилни-
кот за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, 
донесен бд работниците во Основната организаци-
ја на здружениот труд „Транскоп" во Битола со 
референдум на 5 март 1982 година и Одлуката за 
корекција на бодовите во табеларниот преглед, 
донесена од работничкиот совет на означената ор-
ганизација на 2 јули 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СВМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Транскоп" во Битола, на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 98/82 од 9 септември 1982 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
актите означеше во точката 1 на оваа одлука. Пос-
тапката беше поведена затоа што основано се пос-
тави прашањето за согласноста на ставот 1 на член 
63 од означениот правилник со уставното начело 
на заемност и солидарност и за спротивноста на 
оспорената одлука со член 463 од Законот за здру-
жениот труд. 

4. Судов на седницата, разгледувајќи го оспо-
рениот член 63, утврди дека во неговиот став 1 е 
предвидено на возачите на кои возилото им е на 
поправка, а истите учествуваат во поправката до 5 
дена, односно до 35 саати во текот на еден месец, 
да им се исплатува надоместок На личниот доход 
во износ од 7010/о од стартниот основ. 

Според мислењето на Судов, намалувањето на 
личниот доход на работникот, во случај на прекин 
на работа, ако е присутен на своето работно место 
односно учествува при поправката на возилото, не 
е во согласност со уставното начело на заемност и 
солидарност изразено во алинејата 6 на ставот 3 
на дел II од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија и е во спротивност со член 126 став 2 
од Законот за здружениот труд. Во ваков случај, 
согласно членот 23 од Законот за работни односи, 
работникот може и треба да биде* распореден да 
врши работи и работни задачи кои одговараат на 
неговата стручна подготовка. Во овој случај работ-
никот има право на личен доход во висина на лич-

ниот доход што би го остварил кога би ја вршел 
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својата работа. Ако, пак, работникот нема можност 
да се распореди на други работи и работни задачи, 
а со оглед на тоа што е присутен на работа и по-
мага при поправката на возилото треба да прима 
личен доход во согласност со основите и мерилата 
за распределба на средствата за лични доходи. Со 
оглед на изнесеново Судов смета дека оваа одред-
ба не е во согласност со означените уставни наче-
ла и законски, одредби имајќи го предвид и член 
134 став 1 и 2 и член 135 став 1 од Законот за 
здружениот труд, според кои работникот има пра-
во на аконтација на личниот доход за периодот 
утврден со самоуправниот општ акт, а конечната 
пресметка се утврдува со завршната сметка. 

Разгледувајќи ја оспорената одлука, Судов ут-
врди дека со неа се врши корекција на бодовите 
во табеларниот преглед и дека е донесена од ра-
ботничкиот совет. 

Согласно член 463 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација на 
здружениот труд со референдум, покрај другото, 
одлучуваат и за основите и мерилата за распре-
делба на средствата -за лични доходи. Со оглед на 
тоа што со оспорената одлука работничкиот совет 
ги утврдува мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и тоа во фиксен износ, а не ра-
ботниците со референдум, Судов смета дека таа е 
во спротивност со член 463 бд Законот за здруже-
ниот труд. 

На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 98/82 
5 ноември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

654. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа нгѓ 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на, Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки по јавната расправа одржана на 
13 октомври 1982' година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 25 од Правилникот за 

станбени односи, донесен од работниците во Ра-
ботната организација „Прогрес" во Гостивар со ре-
ферендум на 4 април 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „Прог-
рес" во Гостивар на начинот предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је со предлог поднесен до Уставниот суд на Ма-
кедонија поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на членот 25 од правилникот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука. 

Според наводите во предлогот неосновано е 
дисциплината и уредноста на работникот да се 
предвидат како основ за добивање на стан. Ова 
затоа што една од основните обврски на секој ра-
ботник е да биде дисциплиниран и уреден, како 
претпоставка за нормално извршување на работ-
ните задачи. Исто така според мислењето на подно-
сителот на предлогот, самоуправната и општестве-
ната активност не може да се валоризира преку 
доделување на посебени бодови. Воедно се смета 
дека предвидувањето на вакви основи при распре-
делбата на станови доведува до субјективизам при 
давањето на поодделни оценки. 

4. Судов на јавната расправа утврди дека во 
означениот правилник како основи за распределба 
на станови се предвидени: станбената состојба и 
условите на живеење; станбената површина по 

член во семејството; бројот на членовите на семеј-
ството; просечниот месечен приход по член на се-
мејството; работниот стаж; годините на старост; и 
учеството во НОВ. Освен овие основи кои се раз-
работени и по кои се предвидени бодови, во оспо-
рениот член 25 е предвидена можност самоуправ-
ниот орган во организацијата да може да додели 
до 5 бодови на работниците кои во работата се ис-
такнуваат со дисциплина, уредност, самоуправна и 
општествена^ активност. 

5. Согласно членовите 21 и 23 од Уставот на 
ОР Македонија, работниците во основната органи-
зација на здружениот труд утврдуваат основи и 
мерила за распределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка. 

Согласно член 42 став 1 од Законот за стан-
бените односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 
14/75) давателот на стан на користење, со општ акт 
го утврдува начинот, условите и редот на првен-
ството по кој ќе се даваат становите на користење. 

Според мислењето на Судов самоуправно право 
е на работниците во организациите на здружениот 
труд во согласност со Уставот и законот, да утвр-
дуваат такви основи и мерила за утврдување редот 
на првенството за доделување на стан, со кои пред 
се ќе се оствари уставното начело на заемност и 
солидарност за задоволување на станбените пот-
реби на работниците. Притоа, при утврдувањето на 
основите и мерилата со кои ќе се утврдува редот 
на првенството за распределба на станови, работ-
ниците можат да предвидат, освен социјално-еко-
номски, и такви критериуми кои се поврзани со 
придонесот на работникот во работата и со успехот 
на организацијата во која работи. 

Меѓутоа, диспиплината и уредноста на работ-* 
никот не можат да претставуваат објективни кри-
териуми за утврдување на придонесот во работата, 
поради што не можат да се предвидат како основ 
за утврдување редот на првенството за добивање 
на стан. Ова затоа што основно право и должност 
на работникот е да биде дисциплиниран и уреден, 
односно совесно и грижливо да ги врши довере-
ните работи. Дисциплината е претпоставка за ус-
пешно извршување на работите и работните зада-
чи. Меѓутоа, дисциплината и уредноста во рабо-
тата се само претпоставка за поуспешно извршу-
вање на работните задачи и преку нив не може 
објективно да се изрази вистинскиот придонес и 
резултатите од трудот на секој работник. Придоне-
сот на работникот се утврдува зависно од квалите-
тот и квантитетот на работата преку објективизи-
рани основи и мерила кои овозможуваат да се ут-
врди стварниот придонес и резултатите што ра-
ботникот ги постигнува во работата. 

Исто така, Судов смета дека општествената и 
самоуправната активност на работникот не можат 
да се предвидат како основи за утврдување редот 
на првенството за добивање на стан затоа што 
секој работник е одговорен за совесно вршење на 
самоуправувачките функции, односно тоа е право 
и должност на секој работник кое не може да се 
валоризира преку доделување на посебни бодови. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 25 од 
означениот правилник истакнувањето во дисципли-
ната и уредноста, и самоуправната општествена ак-
тивност се предвидени како основи за утврдување 
на првенството за добивање на стан, а не е пред-
виден придонесот во работата, Судов оцени дека 
оваа одредба не е во согласност со уставните на-
чела и законските одредби за распределба на сред-
ствата за заедничка потрошувачка. 

На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 127/82 
13 октомври 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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655. 
Уставниот 'суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СВ Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 
13 октомври 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 57 од табеларниот 
преглед составен дел на Правилникот за измена и 
дополнување на Правилникот за утврдување на 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка, во де-
лот во кој е извршено вреднување на работите и 
работните задачи на надзорник на шуми во ревир 
што ги извршува квалификуван работник, на ос-
новната организација на здружениот труд „Лопуш-
ник" во Кичево, донесен од работниците со рефе-
рендум одржан на 15 јули 1981 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје, за оценување устав-
носта и законитоста на актот означен во точката 1 
на оваа одлука, според кој различно се вреднува 
трудот на квалификуваниве работници и шумар-
ските техничари распоредени на работи и работни 
задачи на надзорник на шума во ревир. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СВМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Лопушник" во Кичево на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поведе постапка пред Уставниот суд на Македо-
нија за оценување уставноста и законитоста на 
деловите од Табеларниот преглед, означени во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. Според наводите во 
писмениот предлог неосновано е извршено различ-
но вреднување на трудот на квалификуваните ра-
ботници во однос на работниците со средна струч-
на подготовка иако тие вршат исти работи и ра-
ботни задачи. 

Предлагачот, на јавната расправа, го дополни 
предлогот и тоа за оценување на незаконитоста на 
делот од Табеларниот преглед во кои квалифику-
ваниот работник како надзорник на шуми во ре-
вир, според описот и пописот на овие работи и 
работни задачи, е овластен да врши ознака на се-
ча во шуми, што не е во согласност со Законот за 
шумите („Службен весник на СВМ" бр. 210/74) кој 
предвидува овие работи и работни задачи да ги 
вршат стручни лица со најмалку средна стручна 
подготовка во областа на шумарството. 

5. Во одговор на наводите на предлогот и на 
јавната расправа застапникот на основната орга-
низација изјави дека во Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи се предвиде-
ни работи и работни задачи на надзорник на шуми 
во ревир, за што биле предвидени два вида извр-
шители и тоа шумарски техничар и квалификуван 
работник. Меѓутоа, со оглед на тоа што Законот за 
шумите определува дека ознака за сеча во другите 
освен во високите шуми можат да вршат само 
стручни лица со најмалку средна стручна подго-

товка во областа на шумарството, квалификуваните 
работници, согласно Законот, не можат да ја вр-
шат ознаката, иако, всушност, ознаката за сеча е 
дел од нивните работи и работни задачи. 

6. Судот на Јавната расправа, утврди, дека 
според член 75 од Правилникот за систематизаци-
ја и организација на работите и работните задачи, 
надзорникот на шуми во ревир треба да има сред-
на стручна подготовка со 2 години работно иску-
ство. Во номенклатурата на работите и работните 
задачи во 6-група, 3-та подгрупа даден е описот 
на работите и работните задачи на надзорник на 
шуми во ревир. Во оваа номенклатура покрај опи-
шаните работи и работни задачи, вклучена е и 
ознаката за сеча во другите шуми, освен високите 
шуми, за кое вршење по Законот за шумите се < 
бара средна стручна подготовка во областа на шу-
марството. Во табеларниот преглед под реден број 
57 дадени се бодови посебно за шумарските тех-
ничари и посебно за квалификуваните работници, 
иако тие не се спомнуваат во другите наведени 
акти. Ист број бодови се дадени и по основите 
стручната подготовка, практичните знаења, одго-
ворноста за работите и работните задачи и редов-
носта. Вазлика, пак, се прави во однос на вложе-
ниот физички и умствен напор, како и во однос на 
одговорноста за доделени средства. 

Според член 38 став 2 од Законот за шумите, 
ознака за сеча во другите шуми да можат да вршат 
стручни лица со најмалку средна стручна подго-
товка во областа на шумарството. 

Од означенава законска одредба произлегува 
дека квалификуваните работници не можат да ја 
вршат ознаката за сеча, со оглед на тоа дека тие 
не ги исполнуваат условите предвидени со законот. 

Со оглед на тоа што квалификуваните работ-
ници според описот и пописот на работите и ра-
ботните задачи на надзорници на шуми во ревир 
вршат и ознака за сеча, за што не ги исполнуваат 
условите предвидени со закон, Судов оцени дека 
точката 57 од оспорениот Табеларен преглед не е 
во согласност со означената законска одредба. 

Што се однесува, пак, до наводите во предло-
гот дека оспорениот акт е во спротивност со член 
126 став 1 и член 127 став 1 од Законот за здру-
жениот труд, затоа дато се врши различно вредну-
вање на трудот на шумарските техничари и ква-
лификуваните работници за работи и работни за-
дачи на надзорник на шуми во ревир, Судов сме-
та дека се неосновани. Ова затоа што според цити-
раната одредба од Законот Зја шумите и според 
Правилникот за организација и систематизација на 
работите и работните задачи, квалификуваните ра-
ботници не можат да ги вршат овие работи и ра-
ботни задачи^ со оглед на тоа што не ги исполну-
ваат пропишаните услови. 

Со оглед на горе изнесеното се одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 128/82 
13 октомври 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

314, 

Врз основа на член 20 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), член 
2 од Законот за начинот на располагањето со ви-
шоците од приходите на буџетите на општествено-
политичките заедници и со вишоците од приходите 
на самоуправните интересни заедници во 1982 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/81) и член 
11 од Статутот на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за основно образование, а во сог-
ласност со Собранието на СО? Македонија, (Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за основно образование, на седницата одр-
жана на 11 ноември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 31А 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА 

Член 1 
За елиминирање на остварениот вишок на при-

ходи на Републичката самоуправна интересна за-
едница за основно образование над договореното 
ниво на потрошувачката во периодот јануари-сеп-
тември 1982 година, како и за оневозможување 
создавање вишок на приходи над договорените 
рамки во 1982 година, стапката на придонесот на 
личен доход од работен однос на Републичката са-
моуправна интересна заедница за основно образо-
вание за 1982 година, утврдена со Одлука бр. 
18-508/3 („Службен весник на СРМ" бр. 10/82), за 
месец декември 1982 година се намалува од 0,90% 
на 0,70%. 

Диференцираната стапка на придонес од ли-
чен доход од работен однос за 1982 година во износ 
од 0,50%, која се однесува на организациите на 
здружениот труд од одделни гранки од областа на 
производството, означени во член 2 на цитираната 
Одлука во став 1 од овој член, останува непроме-
нета. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 

Бр. (18-539/2 
16 ноември 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Јован Гавазов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
РАДОВИШ 

315. 
Врз основа на Одлуката бр. 03/46, донесена од 

Собранието на СИЗ, на физичката култура :— Ра-
довиш, а врз основа на член 17 точка 4 од Стату-
тот на СИЗ на физичката култура — Радовиш, 
Извршниот одбор на 'СИЗ на физичката култура 
— Радовиш, на седницата одржана на 16 ноември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС 
ЗА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РАДО-
ВИШ ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Се усвојува Одлуката за ослободување од пла-

ќање на придонес од личен доход во висина од 

0,29%, колку што изнесува досегашната стапка од 
^стопанство. 

Член 2 
Се усвојува Одлуката за ослободување од пла-

ќање на придонес од доходот во стопанство во ви-
сина од 0,29%, колку што изнесува досегашната 
стапка. 

Член 3 
Ослободувањето од плаќање придонес важи за 

месеците ноември и декември 1982 година. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на нејзи-

ното донесување. 

Бр. 02-105 
16 ноември 1982 година 

Радовиш 
Претседател, 

Ѓорги Атанасов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
СТРУГА 

316. 
Врз основа на член 23 став 1, точка 4 и 9 од 

Статутот на СИЗ на физичката култура — Стру-
га, а согласно Законот за начинот" на располагање 
со вишоците на приходи на буџетите на ОПЗ и 
вишоците на приходи на самоуправните4 интересни 
заедници за 1982 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/81) и Законот за привремена забрана на рас-
полагање со дел на општествените средства на са-
моуправните интересни заедници за потрошувач-
ката во 1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/82), Собранието на СИЗ на физичката култура 
— Струга, на седницата одржана на 18 ноември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБ-
ЛИЧКА СИЗ НА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1982 

ГОДИНА, БРОЈ 03-08/82 

Член 1 
(Со оваа одлука се врши измена и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување на стапките на 
придонесите на СИЗ на физичката култура — 
Струга и здружување на средствата во Републичка 
СИЗ на физичката култура, во смисла на намалу-
вање на стапките на придонесот од доходот на 
ОЗТ и на придонесот од личниот доход од работен 
однос од нестопанска: дејности, утврдени во член 2 
точка 1 и 2 на таа одлука. 

Намалувањето на стапките на придонесот ќе 
гласи: 

— стапката на придонесот од доходот на ОЗТ 
од 0,54% се намалува на 0,50%, 

— стапката на придонесот од личниот доход од 
работен однос од нестопански дејности од 0,55% 
се намалува на 0,50%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 го-
дина и истата ќе биде објавена во „Службен вес-
ник на СРМ" 

Бр. 03-103/1 
19 ноември 1982 година 

Струга 
Претседател, 

Лубомир Ќук, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

317. 

Врз основа на член 26 од Статутот на Општин-
ската СИЗ на физичката култура — Свети Нико-
ле, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 22 ноември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС 
ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. XI ДО 31. ХП. 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Се донесува одлука за ослободување од плаќа-

ње придонес што го плаќаат стопанските органи-
зации од остварен доход за Општинската самоуп-
равна интересна заедница на физичката култура 
— Свети Николе и за Републичката СИЗ на фи-
зичката култура — Скопје и тоа: 

— од остварен доход во стопанството, по стап-
ка 0,31%. 

Член 2 
Стопанските организации се ослободуваат од 

плаќање на придонес за периодот од 1 ноември до 
31 декември 1982 година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 ноември 1982 година. 

Бр. 1101-68 
22 ноември 1982 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Бојчо Весов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ 

318. 
Врз основа на член 27 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница на култу-
рата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 22 ноември 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС 
ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. X I ДО 31. ХП. 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Се донесува одлука за ослободување од пла-

ќање придонес што го плаќаат стопанските орга-
низации од остварен доход за Општинската СИЗ 
на културата — Свети Николе и за Републичката 
заедница на културата — Скопје и тоа: 

— од доходот на стопанството, по стапка 0,73%. 

Член 2 
Стопанските организации се ослободуваат од 

плаќање придонес за периодот од 1 ноември 1982 
' година до 31 декември 1982 година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 ноември 1982 година. 

Бр. 1201-64 
22 ноември 1982 година 

Свети Николе 
Претседател, 

ѓ Ристо Гонев, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води постапка за поништување на исправа — чек 
од серија Б, под број 4577643 од 2. VII. 1982 година 
на износ од 371.970,00 динари што гласи на име 
Мрчковска Љубица од Скопје, а е издаден од стра-
на на ТРО „Јавор" ООЗТ надворешно трговски 
промет — филијала — Скопје. 

Се моли секој оној кај кого се наоѓа чекот или 
кој нешто знае за истиот да го извести судот или 
лично да се јави во рок од 60 дена по објавување-
то на огласот. Во спротивно чекот ќе биде ПОНИПЃ-
тен. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
131/82. (112) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води гра-
ѓански спор по тужбата на тужителот Спиро Крс-
тов Стефановски од Тетово, ул. „Мирче Ацев" бр. 
77, против тужениот Ибраим Абдулгафур Садики 
од Тетово, ул. „19-ти Ноември" бр. 34, а сега на 
привремена работа во Данска со непозната адреса. 

Се повикува Ибраим Абдулгафур Садики од 
Тетово, ул. „19-ти Ноември" бр. 34, сега на при-
времена работа во Данска со непозната адреса, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се 
јави пред судот или пак да постави свој полно-
мошник. Во спротивно, доколку истиот не се јави, 
ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го 
застапува пред судот до окончувањето на спорот. 

ОД Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1500/82. 
(114) 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
сопственост од тужителката Драгица Серафимовска 
од село Одри, против тужениот Микле Димитриев-
ски и други од село Рата је. Вредност на спорот 
6.000,00 динари. 

Бидејќи тужениот Микле Димитриевски од се-
ло Рата је се наоѓа во Америка со непозната адре-
са, се повикува да се јави пред судот, како и се-
кое друго лице кое ја знае адресата да ја сооп-
шти на судот. Во спротивно ќе му се постави при-
времен старател во смисла на член 86 од ЗПП кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1381/82. 
(115) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Пред Општинскиот суд во Струга во тек е вон-
парничната постапка за докажување смртта на ли-
цето Јусуф Жута од село Велешта, Струга, кој на-
водно умрел во 1943 година во е. Велешта, а во ма-
тичните книги неговата смрт не е заведена. 

Поради тоа се поканува ова лице, во колку е 
живо, како и секој оној што знае за неговиот жи-
вот да се јави на овој суд во рок од 20 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен лист на 
СФРЈ", „Службен весник на СВМ" и на Огласната 
табла на Општинскиот суд — Струга, бидејќи по 
истекот на ОБОЈ рок судот ќе донесе решение со 
кое лицето Жута Јусуф (ќе се прогласи за умрен. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 438/82. 
(113) 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. ф. 450 од 20. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, Ц. О. — Скопје, ул. ,Д2 ударна бригада" 
бр. 2, Основна заедница — Куманово — Кратово, 
ул. „11 Октомври" бр. 2, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник на Основната за-
едница Кузмановски Орде, секретар, без ограни-
чување, а се запишува како нов застапник Јова-
новски Драган, секретар, без ограничувале. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 450/82. - (278) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 505 од 8. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1462-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за пасишта и утрини — Кавадарци со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Анѓушев Ристо, секретар, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник Камчев Илија, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 505/82. (279) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 746 од 19. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-991-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот 'регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училишниот центар за средно на-
сочено образование „Јосип Броз Тито", Ц. О. — Не-
готино, ул. „Партизанска" бр. 77 со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Дудун 
Илија, директор, без ограничување, а се запишува 
како нов застапник Ќупов Коста, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 746/82. (280) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 834 од 23. VIII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1026-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената односно проширува-
њето на дејноста на „Електро Скопје" — електро-
техничка монтажно-инсталатерска задруга, Ц. О. 
— Скопје со следните податоци: Се запишува про-
ширувањето на основната дејност со: производство 
на електрични апарати за домаќинството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 834/82. 1 (281) 

за застапување на Самоуправната интересна заед-
ница на станувањето на град Скопје, Ц. О. — 
Скопје, ул. „Пиринска" бр. 138 со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник дипл. инж. 
арх. Глигор Мукаетов, секретар, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник дипл. град. инж. 
Борис Шумковски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 744/82. (283) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 745 од 14. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-54-0-0-0 ја запиша вб суд-
скиот регистар промената на фирмата на Комби-
нираната детска установа „Снежана", Ц. О. — 
Скопје со следните податоци: Се запишува про-
мената на фирмата на установата, која во иднина 
ќе гласи: Работна организација за згрижување и 
воспитување „Снежана", Ц. О. — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. >745/82. (284; 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 717 од 14. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1425-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедни-
ца на вработувањето на град Скопје, Ц. О. — Скоп-
је, ул. „Васил Горгов" бб со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Димитровски 
Спиро, секретар, без ограничување, а се запишува 
како нов застапник Перчиклиевски Јован, секре-
тар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 717/82. (285) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 617 од 9. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-514-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здравствената станица при Вол-
нарекиот комбинат „Тодор Циповски-Мерџан", Ц. 
О. — Тетово, ул. „Браќа Миладинови" бр. 1 со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник д-р АнаЈќи Марковски, в. д. управник, без ог-
раничување, а се запишува како нов застапник д-р 
Ристо Манасиев, управник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 6)17/82. (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 690 од 8. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-157-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Новинско-издавачката работна ор-
ганизација „Просветена жена", Ц. О. — Скопје, ул. 
„Михаил Цоков" бб со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Ружа Бак, а се запи-
шува како нов застапник Ксенија Гавриш, главен 
и одговорен уредник-директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 690/82. (282) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 744 од 14. VII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1499-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 65 од 31. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1007-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и дејноста на 
Занаетчиската задруга „Ваташа", Ц. О. и ограни-
чено емство — Горче Петров, ул. „Радушка" бб со 
следните податоци: Досегашната фирма на Занает-
чиската задруга „Ваташа", Ц. О. и ограничено ем-
ство — Горче Петров, ул. „Радушка" бб, се менува, 
така што во иднина ќе гласи: Градежно-занаетчис-
ка задруга „Ваташа", Р. О. — Горче Петров, ул. 
„Радушка" бб. 

Досегашната дејност на задругата се проши-
рува со: 

— изградба, реконструкција, адаптација и по-
правка на стопански и други станбени згради; 

— поставување и поправка на градежни инста-
лации; 

— завршни и занаетчиски работи во градеж-
ништвото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 65/82. (291) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи, бр. 836 од 24. VIII. 1982 година, на регис-
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тарска влошка бр. 3-1502-0-10-0 ја запиша во суд- . 
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита, Ц. О. —Гос-
тивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски" бр. 19 со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Мирко Лефкоски, претседател, без ограничу-
вање, а се запишува како нов застапник Ѓоко То-
дороски, претседател, без ограничување. 

Од Окоужниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 836/82. ^ (292) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје со реше-
нието Фи. бр. 778 од 13. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1510-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на физичката култура — Дебар со 
следните податоци: (Се брише досегашниот застап-
ник Фуат Поцеста, секретар, без ограничување, а 
се запишува како нов застапник Неби Јани, сек-
ретар, без ограничување, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 778/82. (293) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 509 од 31. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1766-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Ц. О. — Куманово, 
ул. „Доне Божинов" бр. 30. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 06-3390/1 
од 19. III. 1974 година, од 10 основачи. 

Основни дејности: 140235 — СИЗ од областа на 
социјалната и детската заштита. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а во рамките на овласту-
вањата утврдени со Самоуправната спогодба за 
нејзиното основање. 

За обврските сторен^ во правниот промет со 
трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Драгиша Стој-
чевски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 509/82. (294) 

Исијаноски, директор, без ограничување, а се за-
пишува како нов застапник Ванчо Михајл оски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 748/82. (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 820 од 24. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1416-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на деца-
та, Ц. О* — Неготино, ул. „Маршал Тито" бб со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Иван Костов, секретар, без ограничување? а се 
запишува како нов застапник Илија Дудин, сек-
ретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд ^во Скопје, Фи. 
бр. 820/82. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 794 од 13. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1496-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за образование и наука, Ц. О. Не-
готино, ул. „Маршал Тито" бб со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Панче Или-
евски, секретар, а се запишува како нов застапник 
Бранко Бекчиќ, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 794/82. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 790 од 26 VIII. 1982 го-
дина, на регистарска влошка бр. 3-1470-0-0-0 ја за-
пиша во судскиот регистар промената на фирмата 
и на лицето овластено за застапување на Самоуп-
равната интересна заедница за станување — Кава-
дарци, ул. ..Балканска" бб, со целосна одговорност 
со следните податоци: Досегашниот назив-фирма на 
Самоуправната интересна заедница за станување — 
Кавадарци, се менува, така што во иднина ќе гла-
си: Самоуправна интересна заедница на станува-
ње, со целосна одговорност, Кавадарци, ул. „Бал-
канска" бб. 

Се брише досегашниот застапник Драги Иванов, 
секретар, без ограничување, а се запишува како 
нов застапник Љиљана Славева, секретар, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 790/82. (295) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 556 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-363-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци. Се запишува прес-
танувањето на работната организација Централно 
основно училиште „Јоаким Крчоски" — е. Волко-
во, Скопје, со целосна одговорност, поради здру-
жување со други работни организации во новата 
Работна организација за основно воспитание и об-
разование „Карпош", О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, 
задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 556/82. (299) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 906 од 17. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1179-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Шумарскиот факултет, Ц. О. — 
Скопје, булевар „Југославија" бб со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник проф. 
д-р Велко Стефановски, декан а се запишува како 
нов застапник проф. д-р Славчо Џеков, декан, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 906/82, (ЗОО) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 748 од 24. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-538-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Центарот за средно образование 
„Мирко Милески", Ц. О. — Кичево со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Петре 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 547 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-862-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување ро следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на работната организација Основно 
училиште „Лазо Трновски", Ц. О. — Скопје, поради 
здружување со други работни организации во но-
вата Работна организација за основно воспитание 
и образование „Карпош", О, Сол. О., со ООЗТ — 
Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 547/82. (ЗОН) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 612 од 26. VI. 1982 година, на регис-
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тарска влошка бр. 1-89-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на Работната организација Основно 
училиште „Вера Циривири-Трена", Ц. О. — Скоп-
је, поради здружување со други работни организа-
ции во новата Работна организација за основно 
воспитание л* образование „Карпош", О. Сол. О., 
со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 612/82, (302) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 551 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-11329-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на работната организација Основно 
училиште „Страшо Пинџур", Р. О. — Скопје, по-
ради здружување со други работни организации во 
новата Работна организација за основно воспита-
ние и образование „Карпош", О. Сол. О., со ООЗТ 
— Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 551/82. (303) 

танувањето на работната организација Основно 
училиште „Ѓорче Петров", Ц. О. — Ѓорче Петров 
II — Скопје, поради здружување со други работни 
организации во новата Работна организација за 
основно воспитание и образование „Карпош", О. 
Сол. О., со рОЗТ — Скопје, задржувајќи својство 
иа ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 546/82. (307) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 550 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-145-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на работната организација Основно 
лечилиште ,,Мирче Ацев", Ц. О. — Скопје, поради 
здружување со други работни организации во но-
вата Работна организација за основно воспитание 
и образование „Карпош", О. Сол. О., со ООЗТ — 
Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1550/82. (308) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 557 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-82-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танокот на работната организација Централно ос-
новно училиште „Братство", Ц. О. — Скопје, пора-
ди здружување со други работни организации во 
новата Работна организација за основно воспита-
ние и образование „Карпош", О. Сол. О., со ООЗТ 
— Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 557/82. <304) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 544 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-49-0-0^0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на работната организација Основно 
училиште „Јан Амос Коменски", Ц. О. — Скопје, 
поради здружување со други работни организа-
ции во новата Работна организација за основно 
воспитание и образование „Карпош", О. Сол. со 
ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 644/82. (309) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 560 од 26. VI. 11982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-146-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на работната организација Централно 
основно училиште „Јосип Броз Тито", Ц. О. — 
Скопје, поради здружување со други работни ор-
ганизации во новата Работна организација за ос-
новно воспитание и образование „Карпош", О. Сол. 
О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на 
ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 560/82. (305) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 545 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-17-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанувањето на Р. О. поради 
здружување со следните податоци: Се запишува 
престанувањето на работната организација Основ-
но училиште „Владо Тасевски" — Скопје, со це-
лосна орговорност, поради здружување со други 
работни организации, во новата Работна организа-
ција за основно воспитание и образование „Кар-
пош", О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 545/82. (310) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 552 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-144-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танокот на работната организација Основно учи-
лиште „Моша Пијаде", Ц. О. — Ѓорче Петров — 
Скопје, поради здружување со други работни ор-
ганизации во новата Работна организација за ос-
новно воспитание и образование „Карпош", О. 
Сол. О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство 
на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 552/82. (306) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 548 од . 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2И-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанувањето на Р. О. поради 
здружување со следните податоци: Се запишува 
престанувањето на работната организација Основ-
но училиште „29 Ноември", Ц. 6 . — Скопје, пора-
ди здружување со други работни организации во 
новата Работна организација за основно воспита-
ние и образование „Карпош", О. Сол. О., со ООЗТ 
— Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 548/82. (ЗИ) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 546 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-364-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 559 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-126-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанувањето на Р. О. поради 
здружување со следните податоци: Се запишува 
престанувањето на работната организација Основ-
но училиште „Иван Горан Ковачиќ^;;:. ,0. — 
Скопје, поради здружување со други работни ор-
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ганизации во новата Работна организација за ос-
новно воспитание и образование „Карпош", О. Сол., 
со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 559/82. (312) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 553 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-79-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на РО поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на работната организација Централно 
основно училиште „Емин Дураку'* — е. Буковиќ, 
Скопје, со целосна одговорност, поради здружува-
ње со други работни организации во новата Работ-
на организација за, основно воспитание и образо-
вание „Карпош", О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, 
задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 553/82. (313) 

ни организации во новата Работна организација за 
основно воспитание и образование „Карпош", О. 
Сол. О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство 
на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр; 555/82. (317) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 831 од 25. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1563-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Сојузот на пензионерите и трудо-
вите инвалиди на град Скопје — Скопје, Работна 
заедница за угостителска дејност „Стар Аеродром" 
Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Ќека Шабан, в. д. дирек-
тор, без ограничување, а се запишува како нов 
застапник Коцевски Илија, раководител, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 831/82. (318) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 544 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-580-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на работната организација Централно 
основно училиште „Борис Кирич", Ц. О. — Скоп-
је, поради здружување со други работни органи-
зации во новата Работна организација за основно 
воспитание и образование „Карпош", О. Сол. О., со 
ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 554/82. (314) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 842 од 26. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-158-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Предучилишната установа „Влае", 
Ц. О. — Скопје, ул. „Иван Цанкар" бр. 65 со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Братислава Чучук, управител, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник Петровска Ми-
лица, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 842/82. (319) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 549 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-155-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на работната организација „Христијан 
Тодоровски — Карпош", Ц. О. — Скопје, поради 
здружување со други работни организации во но-
вата Работна организација за основно воспитание 
и образование „Карпош", О. Сол. О., со ООЗТ — 
Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 549/82. (315) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 558 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-423-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. Поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на работната организација Централно 
основно училиште „Дрита", Ц. О. — е. Рашче, — 
Скопје, поради здружување со други работни ор-
ганизации во новата Работна организација за ос-
новно воспитание и образование „Карпош", О. 
Сол. О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи С В О Ј С Ј В О 
на бОЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 558/82. <316) 

КОНКУРСИ 
- Советот на ООЗТ Економски факултет — 

Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставници по предметите: 
— Одбрани технолошки процеси, 
— Познавање на стоки, 
во работен однос на неопределено време. 
Условите за избор се определени со Законот 

за високото образование и Статутот на ООЗТ Еко-
номски факултет — Скопје 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Кон пријавата треба да се приложи: 
— диплома за завршено високо образование, 
— куса биографија, 
— список на научни и стручни- трудови и 
— по еден примерок од истите. <424) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 555 од 26. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-81-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р. О. поради здру-
жување со следните податоци: Се запишува прес-
танувањето на работната организација Централно 
основно училиште „Фаик Коница", Ц. О. е. Ра-
душа, Скопје, поради здружување со други работ-

Конкурсната комисија на ООЗТ „Лозапромет" 
— Трговија на мало — Кичево, во состав на „Гра-
динар-Лоза" увоз-извоз — Скопје, врз основа на 
член 75 од Статутот на ООЗТ, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган на ООЗТ „Лозапромет" — Трговија на мало 
— Кичево, во состав на „Градинар-Лоза" увоз-из-
воз — Скопје 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 
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— да има висока или виша стручна подготов-
ка — економски смер, со вкупен работен стаж од 
6 години од кои 3 години на раководно работно 
место во трговија; 

— да има средна стручна подготовка или ВКВ 
работник бо 6 години работен стаж на раководно 
работно место во трговија; 

— да поседува морално-политички квалитети, 
да не е осудуван и да не постојат законски преч-
ки предвидени со член 511 од ЗЗТ; 

— да има стручни и организаторски способнос-
ти докажани од досегашното работење. 

Со пријавата кандидатот треба да ги достави 
следните документи: 

— диплома за завршено образование; 
— потврда за работно искуство; 
— лекарско уверение; 
— уверение дека не е под истрага; 
— уверение дека не е осудуван за кривично 

дело по член 511 од ЗЗТ. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СПМ". 
[Молбите со потребната документација да се 

поднесуваат на адреса: ООЗТ „Лозапромет" — Тр-
говија на мало — Кичево, „Караџичева" бр. 9. 

Некомплетираните и ^благовремено пристиг-
нати молби нема да бидат земени предвид при 
разгледувањето. (447) 

Работничкиот совет на РО „Снитекс" — Тек-
стилна индустрија — Свети Николе 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на индивидуален ра-
ботоводен орган — директор на РО „Снитекс" — 
Текстилна индустрија — (Свети Николе. 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено високо или више обра-
зование — текстилен смер, економски, правен или 
технолошки факултет; 

— да имаат најмалку 5 години работно искус-
тво; 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти за вршењето на работната функција; 

— да не се под истрага; 
— да Ве се осудувани за кривични дела од 

член 511 од ЗЗТ; 
— да се државјани на (СФРЈ. 
Кон молбата кандидатите треба да ја прило-

жат и следната документација: 
— диплома за завршено образование; 
— потврда за работно искуство; 
— лекарско уверение; 
— уверение дека не се под истрага; 
— уверение дека не се досудувани за кривично 

дело по член 511 од 33Т. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СЕМ". 
Молбите со потребната документација да се 

поднесуваат на адреса: РО „Снитекс" — Текстилна 
индустрија — Свети Николе, ул. „Маршал Тито" 
— 77, со дознака „За конкурсната комисија". 

Некомплетни и неблаговремено пристигнати 
молби нема да, бидат земени во предвид при раз-
гледувањето. (446) 
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