
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Среда, 27 јули 1983 
С к о п ј е 

Број 23 Год. XXXIX 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

355. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ,ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ 

НАМЕНИ 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на користењето на земјоделското земјиште за не-
земјоделски намени, 

што Собраниево на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 25 јули 1983 година. 

Бр. 08-2086 
25 јули 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕ-
ТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА НЕ-

ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАМЕНИ 

Член 1 
Со овој закон привремено се забранува корис-

тењето на земјоделското земјиште за неземјодел-
ски намени. 

Забраната на користењето на земјоделското 
земјиште според овој закон ќ е ' с е применува до 
донесувањето на (прописите за начинот на корис-
тењето на земјоделското земјиште, а најдоцна една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 2 
Земјоделското земјиште не може да се користи 

за други намени освен за производство на земјо-
делски култури. 

Земјоделското земјиште опфатено со урбанис-
' тичкиот план, односно со одлуката на собранието 
на општината што го заменува тој план, не може 
да се користи 'за други намени освен за производ-
ство на земјоделски култури. 

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член 
земјоделското земјиште може да се користи за 
изградба на градежни објекти и4 за изведување на-
други градежни работи од општ интерес за Репуб-
ликата; како и за изградба на други објекти и за 
изведување на други градежни работи, по прет-
ходна согласност на Републичкиот комитет за зем-
јоделство. шумарство и водостопанство. 

Член 3 
Забраната на користењето на земјоделското 

земјиште не се однесува на земјиштето на кое е 
започната изградба на објекти, односно е започ-

нато изведувањето на други градежни работи и 
доколку за истите е издадено одобрение за из-
градба. ' \ 

Член 4 
Надзор над спроведувањето на овој закон вр-

ши општинскиот орган на управата надлежен за 
земјоделска и градежна инспекција. 

Во вршењето на надзорот органот од став 1 на 
овој член е должен да презема итни мерки за 
отстранување на градежните објекти, односно' за 
отстранување на последиците од градежните рабо-
ти изградени, односно изведени спротивно на од-
редбите од член 2 на овој закон. 

Член 5 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице во орга-
нот од член 4 на овој закон, доколку не ги пре-
зема пропишаните мерки. -

Член 6 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин кој ќе користи 
земјоделско земјиште за неземјоделски намени. 

Член 7 
Со парична казна од 70.000 до 1.000.'ООО динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата 
на здружениот труд и друго правно лице што ќе 
користи земјоделско земјиште за неземјоделски на-
мени. 

iCo парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за стопански престап и одговорното лице 
во организацијата на здружениот труд и во друго 
правно лице. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

356. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕК-

ТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства за -изградба на електроенергетски објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија то донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Отпштествено-политичкиот собор, одржани на 14. 
VII. 1983 година. 

Бр. 08-1997 
14 јули 1983 година 

Скопје 
Претседател 

1 на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
,на 'Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 

НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 ' / 
Со овој закон се утврдува обврска на корис-

ниците на електрична енергија на територијата 
на Социјалистичка Република Македонија за уче-
ство во обезбедувањето средства за изградба на 
електроенергетски објекти. 

Член 2i 
Корисниците на електрична енергија од член 1 

на овој закон по секој потрошен киловат-час еле-
ктрична енергија плаќаат и тоа: 

— директните потрошувачи приклучени на 
преносна мрежа по 12 пари; 

— организациите на здружениот труд од об-
ласта на индустријата и земјоделството по 16 пари; 

— работните луѓе кои самостојно вршат деј-
ност со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните и другите потрошувачи приклучени на 
0,4 киловолтна мрежа по 84 пари и 

— граѓаните по 50 пари. 
Член 3 

По исклучок од член 2, алинеја 1 на овој^ за-
кон, директниот потрошувач — Рудници и желе-
зарница „Скопје" — Скопје плаќа по 6 пари по 
потрошен киловат-час електрична енергија. ; 

Член 4 
Од обврската за обезбедување средства по по-

трошен киловат-час електрична енергија за из-
градба на електроенергетски објекти се ослобо-
дуваат организациите на здружениот труд распо-
редени со Одлуката за единствената класификација 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ" број 34/76) 
од областа 13-Здравствено-социјална заштита и од 
областа 12-Образование, наука, култура и инфор-
мации, освен подгрупата 120363-Изнајмување и 
дистрибуција на филмови. 
( 

Член 5 
Средствата што се обезбедуваат со овој закон 

ќе се користат според Програмата за изградба на 
електроенергетски објекти што ја донесува Само-
управната интересна заедница за енергетика на 
Македонија во согласност со Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Со средствата што се обезбедуваат со овој за-
кон управува Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница за енергетика на Македонија. 

Член 6 
Средствата што се обезбедуваат со овој закон ќе 

ги пресметуваат и наплатуваат организациите на 
здружениот труд од областа на електростопанство-
то што непосредно испорачуваат електрична енер-
гија на потрошувачите при наплатувањето на по-
трошената електрична енергија и ги уплатуваат 
кај Службата на општественото книговодство на 
Македонија, на посебна сметка на Самоуправната 
интересна заедница за енергетика на Македонија, 
во рок од 15 дена по извршената наплата од 
трошувачите. 

Член 7 
Средствата што се обезбедуваат со овој закон/ 

Самоуправната интересна заедница за енергетика 
на. Македонија ги дава на корисниците определе-
ни со Програмата од член 5 на овој закон во вид 
на кредит со каматна стапка од 410/о годишно, со 
рок на враќање од 36 еднакви полугодишни рати. 

Вратените средства од став 1 на овој член се 
уплатуваат на посебната сметка од член 6 на 
овој закон и ќе се користат за намените од член 
5 на овој закон. 

Член 8 ' , ' 
Собранието на Самоуправната интересна за-

едница за енергетика на Македонија во почетокот 
на секоја година му поднесува извештај на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија 
за употребата на средствата што се обезбедуваат 
со овој закон. 

Член 9 
К,онтролата на пресметувањето и уплатување-

то на средствата ја врши Службата на општестве-
ното книговодство, на Македонија. 

Член 10 
Претседателот на Републичкиот комитет за 

Енергетика, индустрија и градежништво во соглас-
ност со републичкиот секретар за финансии по 
потреба поблиску го пропишува начинот на прес-
метувањето и уплатувањето на средствата што се 
обезбедуваат со овој закон. 

Член 11 
За наплатените, а неуплатени средства, во 

предвидениот рок со член 6 на овој закон, орга-
низацијата на здружениот труд од електростопан-
ството што непосредно испорачува електрична 
енергија на потрошувачите плаќа затезна камата 
по стапка од 25% годишно. 

Член 12 
Со парична казна од 10.000 до 600.000 динари 

ќе се казни за ,стопански престап организацијата 
на здружениот труд од областа на електростопан-
ството што испорачува електрична енергија непо-
средно на потрошувачите, ако не ги пресмета и 
уплати средствата во рок од 15 дена од изврше-
ната наплата. 

Со парична казна од 5.000 динари до 20.000 ди-
нари ќе се казни за стопански престап од став 1 
на овој закон и одговорното лице на организаци-
јата на здружениот труд. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

357. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за посебниот данок на про-
мет на производи и услуги, 

. што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружниот труд, одржана на 14 јули 1983 година. 

Бр. 08-2024 
14 јули 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на -СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

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

НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги („Службен весник на 'СРМ" 
број 39/82 и 48/82), во член 26 став 1 ред 3, стапка-

I 
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та „10%" се заменува со стапката „15%", а изно-
сот „175" со износот „340". 

Член 2 
Во Тарифата на посебниот републички данок 

на промет се вршат следниве измени и дополну-
вања: 

1) Во тарифниот број 1 став 2, точката 3 се 
брише. 

Во точка 4 ред 2, по зборот „плакети" запир-
ката се заменува со зборот „и", а зборовите: „и 
слично" се бришат. 

2) Во тарифниот број 4 став 1 точка 4', по 
зборот „брушено", се додаваат зборовите: „и не-
брзчиено". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредбата 
од член 1 ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина^ додека одредбата од член 2 — од 1 август 
1983 година. 

358. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на 'Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОБИ-
РАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОМЕТ 
НА ОТПАДНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ШТО СЕ КО-

РИСТАТ КАКО СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ 

Се прогласува Законот за собирање, користе-
ње, преработка и промет на отпадните материјали 
што се користат како секундарни суровини, 

што 'Собра,нието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Соборот на општините 
одржани на 14. VII. 1983 година. 

Бр. 08-2016 
14 јули 1983 година 

Скопје ' у 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на CPIM, 

Бошко Станковски; с. р. 

З А К О Н 
ЗА СОБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ПРЕРАБОТКА И 
ПРОМЕТ НА ОТПАДНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ШТО СЕ 

КОРИСТАТ КАКО СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ 
I 

Член 1 
Со овој закон се уредува собирањето, користе-

њето, преработката и прометот на отпадните мате-
ријали кои можат да се користат како секундарни 
суровини (во натамошниот текст корисни отпадо-
ци) во процесот на производството, односно во вр-
шењето на услугите. 

Член 2 
Како корисни отпадоци во смисла на овој за-

кон, се сметаат: отпадните материјали од сите ви-
дови метали и легури на метали, стакло, гума, пла-
стика, коски, масла и други деривати на нафта, 
текстилни суровини и производи, отпадни матери-
јали од дрво, хартија, дрвени производи, земјо-
делски производи, отпаден гас, отпадна топлина и 
отпадни течности, како и други отпадоци во тврда, 
течна или гасовита состојба кои настануваат во 
процесот на производството и вршењето на услу-
гите, во прометот и потрошувачката на материја-
лите и можат да се користат како секундарни су-
ровини со преработка (рециклажа), за, енергетски 
цели или да се стават во промет. 

I 

Член 3 
Организациите на здружениот труд, другите 

самоуправни организации и заедници,^ општините, 
месните заедници, здруженијата на граѓаните, прав-
ни лица (организации, другите самоуправни орга-
низации и заедници), работните луѓе кои вршат 
дејност со самостоен личен труд со средства на 
трудот во сопственост на 'граѓани (работни луѓе) и 
граѓаните при собирањето, користењето, преработ-
ката и прометот на корисните отпадоци се долж-
ни да ги спречуваат и отстрануваат штетните по-
следици по човековата околина кои го доведуваат 
во опасност животот и здравјето на луѓето. х 

Член 4 
Организациите, другите самоуправни организа-

ции и заедници, работните луѓе и 'граѓаните се 
должни да постапуваат со корисните отпадоци и 
отпадните материјали на начин одреден со овој за-
кон, доколку со посебни ,прописи не е поинаку оп-
ределено. 

Член 5 
Организациите, другите самоуправни органи-

зации и заедници, работните луѓе и граѓаните кај 
кои при вршењето на дејноста се создаваат ко-
рисни отпадоци, се должни да ги собираат, класи-
фицираат и депонираат на определени места или 
да ги испорачуваат, било непосредно на органи-
зациите на здружениот труд што ти. пр,еработуваат 
или на организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со собирање, преработка и промет на 
корисни отпадоци. 

(Местата за депонирање и класифицирање на 
корисните отпадоци ги определува општинскиот 
орган на управата надлежен за урбанизам и ко-
мунални работи. 

Член 6 
При отстранувањето на отпадните материјали 

што не можат да се користат како секундарни су-
ровини, организациите, другите самоуправни орга-
низации и заедници, работните луѓе и граѓаните 
се должни да се грижат за заштита на човековата 
околина и притоа не смеат да фрлаат, испуштаат 
и расфрлуваат на земјиштето или да ставаат под 
притисок во земјиштето цврсти, течни или гасовити 
отпадни материјали, чија содржина и концентра- -
ција може да предизвика загадување на воздухот, 
водата и земјиштето. 

Член 7 
Организациите, другите самоуправни организа-

ции и заедници, работните луѓе и граѓаните се 
должни отпадните материјали кои се опасни по 
околината да ти неутрализираат и депонираат на 
места определени за нивно чување. 

Член 8 
^Организациите на здружениот труд кои вршат 

дејност на изнесување и депонирање на ѓубре, 
потребно е да создаваат услови^ од ѓубрето да се 
издвојуваат корисните отпадоци што можат да се 
искористат како секундарни суровини и да се кла-
сифицираат по видови на корисни отпадоци. 

Член 9 
Организациите, другите самоуправни организам 

ции и заедници, работните луѓе и граѓаните ка ј 
кои во вршењето на дејноста се создаваат корисни 
отпадоци, односно ги користат корисните отпадо-
ци, или вршат собирање, преработка и промет на 
корисните отпадоци, организациите на здружениот 
труд кои го изнесуваат, депонираат и преработу-
ваат ѓубрето, месните заедници и воспитно-обра-
зовните организации, спогодбено го утврдуваат со-
бирањето, откупот, класифицирањето, складирање-
то, превозот на корисните отпадоци и други пра-
шања што се од заеднички интерес. 
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Организациите на здружениот труд што се за-
нимаваат со собирање, преработка и промет на Ко-
рисни отпадоци, при спроведувањето на општестве-
ни акции за еооирање на корисните отпадоци, сог7 
ласно со став 1 на ОВОЈ член, учествуваат со своја 
опрема и механизација. I 

Член 10 
Собирањето, преработката1 и прометот на ко-

рисните отпадоци можат да го вршат организа-
циите на здружениот труд и работните луѓе што 
ги исполнув-аат минималните хигиенско-технички 
услови во поглед на деловните простории, уредите 
и опремата. 

Минималните хигиено-технички услови од став 
1 на ОВОЈ член ги пропишува Републичкиот коми-
тет за општостоиански работи и пазар по претход-
но мислење на републичкиот комитет за енергети-
ка, индустрија и градежништво, Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Републичкиот комитет за здравство и социјална' 
политика и. Републичкиот1 комитет за урбанизам и 
заштита на човековата о,колина. 

Член 11 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со собирање, преработка и промет на ко-
рисни отпадоци, на подрачјето на општината на 
КОЈ а е седиштето на тие организации, односно на 
нивните деловни единици, вршат собирање на ко-
рисните отпадоци, како што се: напуштени отпадо-
ци од бела техника, искршени и напуштени авто-
мобили и други видови на возила и превозни сред-
ства, , отпадоци од пластика, автогуми, партија, 
стаклен крш и други отпадоци што се фрлаат, од-
носно оставаат на други места. 

Заради организирано собирање на корисни от-. 
падоци од став 1 на ОВОЈ член, организациите на 
здружениот труд што се занимаваат со собирање, 
прераоотка и промет на корисни отпадоци, сорабо-
туваат со организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со собирање 'и изнесување на ѓубре. 

Член 12 
Организациите на здружениот труд и работни-

те луѓе кои вршат собирање, преработка и промет 
на корисни отпадоци се должни на подрачјето на 
општината на КОЈ а е нивното седиште, односно се-
диштето на нивните деловни единици, да ги со-
бираат сите корисни отпадоци. 

Член 13 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со собирање, преработка и промет на ко-
рисни отпадоци, можат да набавуваат и продаваат 
само стоки што произлегуваат од нивната дејност. 

Член 14 
Организациите на здружениот труд кои во вр-

шењето на дејноста вршат преработка на корисни 
отпадоци или ги користат во процесот на произ-
водството како секундарни суровини, првенствено 
ќе откупуваат, односно користат корисни отпадо-
ци од земјата. 

^ Член 15 
Организациите, другите самоуправни организа-

ции и заедници кај кои при вршењето на дејнос-
та се создаваат корисни отпадоци го уредуваат: 
начинот на собирањето, сместувањето и клаеифи-
цирањето на корисните отпадоци и други прашања 
што се од важност за собирањето, преработката и 
складирањето на корисните отпадоци. 

Организациите, другите самоуправни организа-
ции и заедници, корисните отпадоци што не мо-
жат да ги користат за своите потреби, се должни 
да ги собираат и да ги продаваат или да ги дадат 
без надомест на други организации на здружениот 
труд или на работните луѓе кои вршат собирање и 
промет на корисни отпадоци. 

Член^ 16 
Работните луѓе можат да вршат собирање и 

промет на корисни отпадоци, врз основа на одобре-
ние што го издава општинскиот орган на управата 
надлежен за работите нач стопанството на чие под-
рачје имаат живеалиште. 

Член 17 
Работните луѓе можат собраните, односно (От-

купените корисни отпадоци да ги продаваат на 
организациите на здружениот труд кои вршат про-
мет, или на организациите на здружениот труд 
кои ги користат корисните отпадоци во процесот 
на ,производството. ; 

Член 18 
Граѓаните се должни да постапуваат рационал-

но со корисните отпадоци ,што се создаваат во 
процесот на нивната лична работа или при упот-
реба и користење на материјалните добра на кои 
имаат право на сопственост. 

Граѓаните се должни корисните отпадоци да ги 
собираат, да ги продадат или да ги дадат без на-
доместок на организациите на здружениот 7 труд 
што се занимаваат со собирање, преработка и про-
мет, на корисните отпадоци, на работните луѓе кои 
вршат собирање и промет на корисните отпадоци 
или на организациите на здружениот труд што ги 
користат корисните отпадоци во процесот на произ-
водството, односно во вршењето на услугите. 

Член 19 
Со парична казна од 20.000 до 70.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд/или друго правно лице, ако: 

— фрла, попушта или расфрлува на земјиште-
то или под притисок става во земјиштето тврди, 
течни или гасовити отпадни материјали чија со-
држина може да предизвика загадување на возду-
хот, водата и земјиштето (член 6); 

— не ги неутрализира отпадните материјали 
кои се опасни по околината и не ги депонира на 
места определени за нивно чување (член 7); 

— не ги собираат корисните отпадоци на под-
рачјето на општината на која е нивното седиште, 
односно седиштето на нивните деловни единици 
(член 12); 

— вршат продажба и набавуваат стоки што не 
произлегуваат од нивната дејност (член 13). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд или друго правно лице со па-
рична казна од 2.000 до 10.000 динари. 

Член 20 
Со парична казна од 10.000 до 40.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго правно лице, ако: 

— не собира, не класифицира, не депонира ко-
рисни отпадоци на определени места и не ги ис-
порачува било . непосредно на организациите на 
здружениот труд што ги преработуваат 'или на орга-
низациите на здружениот труд што се занимаваат 
со собирање, преработка и промет на корисни от-, 
падоци, (член 5); 

— депонира и класифицира корисни отпадоци 
на места што не се определени за тоа (член 5); 

— не ги исполнува минималните хигиенско-
технички услови во поглед на деловните просто-
рии, уредите и опремата (член 10). 

З а стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата 
на здружениот труд или друго правно лице со па-
рична дсазна од 1.000 до 5.000 динари. 

Член 21 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин што врши дејност 
со" личен труд и средства во сопственост на гра-
ѓани, ако: 

1 
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— фрла, испушта или расфрлува на земјиште-
то или под притисок става во земјиштето тврди, 
течни или гасовити отпадни материјали чија содр-
жина може да предизвика загадување на возду-
хот. водата и земјиштето (член 6), и 

— ако не ги неутрализира отпадните материја-
ли кои се опасни по околината и не ги депонира 
на места определени: за нивно чување (член 7). 

Член 22 
Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин што врши дејност 
со личен труд и средства во сопственост на граѓа-
ни, ако: 

— не собира, не класифицира и не депонира 
корисни отпадоци ((член 5) и 

— депонира и класифицира корисни отпадоци 
на места што не се определени за тоа (член 5). 

Член 23 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин, ако: 
— фрла, испушта или расфрлува на земјиште 

или под притисок става во земјиште тврди,' течни 
или гасовити отпадни материјали чија содржина 
може да предизвика загадување на воздухот, во-
дата и земјиштето (член 6) и 

— не ги неутрализира отпадните материјали 
кои се опасни по околината, и не ги депонира на 
места определени за нивно чување (член 7). 

Член 24 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници кои се. за-
нимаваат со собирање, користење' и преработка и 
промет на корисни отпадоци се должни да го усог-
ласат своето работење со одредбите на овој закон 
во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 25 
Местата за депонирање и класифицирани на 

корисните отпадоци од член 5 на овој закон оп-
штинскиот орган на управата надлежен за урбани-
зам и комунални работи ќе ги определи в,о рок од 
шест месеци од денот на неговото влегување во 
сила. 

Член 26 
Прописите з-а минималните хигиенско-технички 

услови од член 10 на овој закон ќе се донесат во 
рок од шест месеци од денот на неговото влегува-
ње во сила. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

359. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 28 јуни и 14 
јули 1983 година, го разгледа Извештајот на Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија за остварените движења и 
постигнатите резултати во развојот на Социјалис-
тичка Република Македонија за периодот јануари-
април 1983 година, со оцена за месец мај 1983 го-
дина. 

Тргнувајќи од содржината на расправата во-
дена, во работните тела на соборите и на Собра-
нието на СР Македонија и на седниците на собо-
рите, а имајќи ги предвид ставовите и мислењата 
на Претседателството на СР Македонија, Советот 
на Републиката, Претседателството на Републич-
ката конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија, Претседателство-
то на Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија, Претседателството на Заедницата на оп-
штините и градовите на Македонија, како и насо-
ките содржани во Долгорочната програма за еко-

номска стабилизација, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на соборите одржани на 14 јули 1983 година, врз 
основа на член 281 став 3 од Деловникот на Собра-
нието на СРМ, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

ДО КРАЈОТ НА 1983 ГОДИНА 

I 
Собранието на Социјалистичка Република ,Ма-

кедонија, тргнувајќи од оцените содржани -во Из-
вештајот на Извршниот совет за остварените дви-
жења и постигнатите резултати во развојот на СР 
Македонија за периодот јануари-април 1983 годи-
на, со оцена за месец мај 1983 година, констатира 
д,ека општествено-економскиот развој во периодот 
јануари-мај 1983 година се остваруваше ^ во при-
суство на бројни проблеми и мошне сложени ус-
лови и дека, постигнатите резултати значително 
отстапуваат, ,од ^предвидувањата со Резолуцијата 
за политиката на остварувањето на Општествениот 
план на Социјалистичка Република Македонија во 
периодот од 1981 до^ 1985 година во 1083 година, 
особено во материјалното производство, извозот и 
увозот, денарската и девизната неликвидност, па-
зарот и. цените. Причините за неповолните резул-
тати се однесуваат, пред , се, на ^соодветниот увоз 
на суровини и репроматеријали, недостигот на 
енергија и резервни делови, ненавременото доне-
сување на одделни акти и прописи во земјата од 
областа на економските односи со странство, зго-
лемената побарувачка на домашниот пазар' и за-
бавеното преземање на потребните активности и 
одделни мерки од повеќе општествени - и стопан-
ски субјекти. 

II 
1. Во остварувањето на развојната "политика на 

Републиката утврдена за 1983 година и во спро-
ведувањето на политиката на економската стаби-
лизација, неопходно е: 

—- организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници, Сто-
панската комора на Македонија и другите носите-
ли на развојот, како и надлежните републички и 
општински органи, тргнувајќи од оцената за оства-
рените движења и постигнатите резултати во раз-
војот за периодот јануари-мај 1983 година, усло-
вите во КОИ тие се реализирани и вистинските 
можности на здружениот труд, неопходно е до 
крајот на 1983 година да преземат дополнителни 
мерки и активности за остварување на основните 
определби содржани во Резолуцијата за 1983 го-
дина, кои и натаму остануваат трајна определба и 
задача за надминување на неповолните" стопански 
движења и за создавање услови за нивно дина-
мизирање. Притоа, Собранието на СР Македонија 
укажува дека до крајот на 1983 година мора да се 
вложуваат вонредни усилби, и во овие услови на 
стопанисување да се настојува да се оствари по-
раст на индустриското производство од околу 5 
отсто во однос на 1982 година, а на извозот од 
околу 20 отсто, обезбедувајќи следење на плани-
раното на ниво на земјата во оваа година; 

— сите субјекти на развојот своите активнос-
ти за натамошно динамизирање на производството 
и ,извозот и консолидација на стопанството посто-
јано да ги темелат врз определбите од Долгороч-
ната програма за ,економска стабилизаци-iа и да 
ги насочуваат за обезбедување на организирана и 
усогласена акција на здружениот труд во целина 
и на секоја самоуправна организација и ,,заедница. 
Во овој поглед особено се значајни активностите во 
областа на индустријата. 1 . 

2. За создавање, поголеми можности и услови 
за зголемен обем на производство, во наредниот 
период, сите носители на активностите, а особено 
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организациите на здружениот труд, да пројават 
полна мобилност и ангажираност, (посебно за обез-
бедување на потребните количества енергија, су-
ровини и репроматеријали, обртни средства и дру-
го. За таа цел потребно е: 

— ,ООЗТ „Електростопанство на Македонија" 
да ги преземе сите потребни мерки и активности 
за целосно докомплетирање на постројките на ТЕ 
,,Битола I", за навремено завршување на ТЕ „Би-
тола И", за одржување на ма-ксимална погонска 
подготвеност на другите електрани и за склучу-
вање на сите договори и самоуправни спогодби со 
кои се реализира преземањето на електрична енер-
гија од земјата и странство, а во согласност со 
Енергетскиот биланс на СР Македонија за 1983 го-
дина. Освен тоа, неопходно е ООЗТ „Електросто-
панство на Македонија" итно да преземе мерки до 
крајот на 1983 година да се изврши самоуправно 
конституирање во -согласност со Законот за здру-
жениот труд и Законот за електростопанството; 

— (Самоуправната интересна заедница за енер-
гетика, Работната организација „Макиетрол", Са-
моуправната интересна заедница на Македонија за 
економски односи со странство, банките и другите 
носители да преземат мерки за доследно оствару-
вање на Енергетскиот биланс на 'СР Македонија, 
во рамките на Енергетскиот биланс на Југослави-
ја. Во врска со тоа, пред се, неопходно е итно да 
се донесе и доследно да се применува самоуп-
равната спогодба за рамномерно и под еднакви ус-
лови снабдување на пазарот во земјата со нафте-
ни деривати. Извршниот совет на Собранието на 
СРМ да продолжи со активностите во врска со 
покренатата иницијатива за преиспитување на се-
гашниот механизам за обезбедување девизни сред-
ства за увоз на енергетските суровини; 

— во наредниот период сите потрошувачи мак-
симално да штедат и рационално да користат енер-
гија и редовно да ги намируваат своите финан-
сиски обврски спрема Работната организација 
,,Макпетрол" и ООЗТ „Електрбстопанство на Ма-
кедонија"; 

—/Стопанската комора на Македонија, во со-
работка со 'Самоуправната интересна заедница на 

1 Македонија за економски односи со странство и 
републичките органи на управата, врз основа на 
утврдените биланси за увоз на основните суровини 
и репродукциони материјали, постојано да презе-
маат мерки за нивно обезбедување во функција на 
зголемено производство наменето, пред се, за ост-
варување на што повисок нето девизен ефект, и 
во тие рамки да продолжат а,ктивностите во ор-
ганизациите на здружениот труд и банките за по-
големо вклучување на стопанството за ефикасно 
користење на стоковните кредити од странство. 
Истовремено, да се вложуваат натамошни напори 

,и да се заостри одговорноста за доследно оствару-
вање на самоуправните спогодби и договори меѓу 
организациите на здружениот труд за редовно 

4 снабдување со суровини и репроматеријали во зем-
јата, како единствено стопанско подрачје; 

— за 'обезбедување на потребните обртни сред-
ства, организациите на здружениот труд најголе-
миот дел од својата акумулација да го насочат, 
пред се, за таа цел, а банките својата деловна по-
литика да ја усогласат со одредбите на Одлуката 
за кредитната политика во Републиката за 1983 
година; 

— во наредниот период да продолжи самоуп-
равното поврзување и здружување на организа-
циите на здружениот труд во повисоки форми на 
здружување на трудот и сре,дствата во Републи-
ката и пошироко во земјата и со тоа да се созда-
дат услови за нередовно снабдување со суровини 
и репроматеријали, за зголемување на производ-
ството за извоз и за задоволување на домашниот 
пазар со потребните витални проховоди за насе-
лението. 

3. Во областа на земјоделството, организациите 
на здружениот труд, самоуправните организации и 

заедници, деловните банки и надлежните органи 
во општините и Републиката потребно е: 

— доследно да ги реализираат договорените 
мерки и активностите за ефикасно и навремено 
извршување на жетвата, обезбедување на органи-
зиран откуп на пченицата, јачменов маслодајната 
репка и другите култури, посебно од индивидуал-
ниот сектор и да ги преземат сите потребни мерки 
и активности со кои ќе се создадат услови за за -
сејување на втори култури, посебно на сончоглед, 
пченка за зрно и за силажа, зеленчук за прера-
ботувачката индустрија и друго; 

— да преземаат мерки за навремено донесува-
ње и реализирање на програмата за производство 
на храна за економската 1983—1984 година и во 
тие рамки да се обезбедат потребните количества 
гориво и резервни делови за механизација, како 
и неопходните количества и видови вештачки ѓу-
брива, средства за заштита на растенијата и дру-
ги потребни материјали и средства за навремено и 
организирано извршување на есенската сеидба; 

" — да предложат мерки во областа на даноч-
ната и кредитно-монетарната политика и полити-
ката на цените, со цел да се обезбеди поголема мо-
тивираност на производителите за производство на 
млеко и месо; 

— да обезбедат потребни средства и да вложат 
дополнителни напори за поцелосно остварување на 
обврските од Резолуцијата за 1983 година за осво-
јување на 1)2,5 илјади хектари, како и да презе-
мат мерки за активирање на нови необработени 
обработливи површини во општествениот и инди-
видуалниот сектор; 

— да се интензивираат активностите на орга-
низациите на здружениот труд од областа на зем-
јоделството за зголемување на извозот на своите 
производи и преработки. 

4. Во областа на градежништвото, неопходно е 
да продолжат напорите на организациите на здру-
жениот труд за преземање работи во земјата и 
странство, за забрзано и навремено извршување 
на истражувачките и проектантските работи за 
објекти за чие градење се обезбедени средства, за 
поголема мобилност на средствата за станбена из-
градба, за електроенергетски објекти, за поголемо 
ангажирање во објектите на наоѓалиштата на јаг-
лен и други површински копови, како и за поу-
согласено опремување со механизација, транспорт-
ни 'средства и стационарна опрема. 

Исто така, неопходно е натамошно доградува-
ње и организационо и самоуправно поврзување на 
организациите на здружениот труд од областа на 
градежништвото, за заеднички настап и изведува-
ње на градежни работи во странство, нивно повр-
зување со други организации на здружениот труд, 
со цел за обезбедување организирани понуди за 
изградба на комплетни објекти, како и натамошно 
доградување на меѓусебните доходовни односи на 
сите учесници во градбата. 

б. Во областа на надворешно-трговеката разме-
на, организациите на здружениот труд, заедно со 
другите фактори да вложуваат максимални на-
пори за извршување на. обврските за извоз кои 
произлегуваат од самоуправните спогодби и извоз-
ните програми по дејности и организации. За таа 
цел потребно е: 

— да се обезбеди поголема мобилност и одго-
ворност на сите носители на извозните програми 
со кои се создаваат услови за намирување на об-
врските спрема странство и за обезбедување на 
неопходно потребниот увоз; 

— Стопанската комора на Македонија, Само-
управната интересна заедница на Македонија за 
економски односи со странство и републичките ор-
гани на управата да обезбедат приоритет на увозот 
за производство наменето за извоз; 

— банките да даваат приоритет за кредитира-
ње на подготвувањето на производството за извоз 
и на извозот; 
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— сите субјекти што се носители на гаранти-
рани и фиксни обврски опрема странство да под-
готват планови за намирување на своите обврски 
до крајот на 1983 година; 

— Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство да ја 
преиспита Одлуката за условите и 'критериумите 
за дополнителното поттикнување на конвертибил-
ниот девизен прилив во 1983 година и да предло-
жи поефикасно решение за користење на допол-
нителните средства за поттикнување на извозот; 

— Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија да се ангажира околу навременото доне-
сување на пропис од страна на Сојузниот извршен 
совет со кој ќе се утврдат обемот, изворите и кри-
териумите за обезбедување девизни средства на ор-
ганизациите на здружениот труд и другите опште-
ствени правни лица со седиште во социјалистички-
те републики и социјалистичките автономни по-
краини, чиј степен на задолженост е над југосло-
венскиот /просек. 

За зголемување на извозот и девизниот прилив 
од извоз на стоки и услуги од посебно значење е 
основните организации на здружениот труд во те-
кот на месец јули да донесат сопствени дополнети 
програми за извоз, како и заеднички програми' за 
извоз со другите организации во репродукционото 
поврзување, врз основа на заедничкото оствару-
вање на доходот. ч 

6. Собранието на СР Македонија го задолжува 
Извршниот совет да ги согледа воспоставените па-
ритетни односи на цените меѓу одделни производи 
и да предложи мерки за подобрување на соодноси-
те, а особено на односите на цените на основните 
земјоделски производи, меѓу кои посебно на ори-
зот и виното. 

7. Организациите на здружениот труд, надлеж-
ните органи во општините, во градот Скопје и во 
Републиката, деловните банки, (Самоуправната ин-
тересна заедница на Македонија за економски од-
носи со странство, Стопанската комора на Македо-
нија и другите самоуправни органи, организации 
и заедници да преземаат конкретни и дополнител-
ни оперативни мерки и активности за разрешува-
ње на присутните проблеми во снабдувањето, со 
цел да се создадат услови за подобрување и над-
минување на состојбите на пазарот и за обезбеду-
вање на потрошувачите со основните прехранбени 
производи, лекови, детергенти и други производи. 

8. Собранијата на самоуправните интересни за-
едници од општествените дејности неопходно е 
најдоцна до месец септември 1983" година да извр-

f шат корекција на Стапките за зафаќање по осетов 
, на придонеси од доходот и личните доходи. 

За јакнење на материјалната основа на здру-
жениот труд и за сведување на личната потрошу-
вачка во реални рамки, неопходно е да се презе-
мат мерки и активности за доследна примена на 
утврдените квалификации за движењето на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка во 1983 година. 

'Организациите на здружениот труд и другите 
субјекти подетално да ја1 согледаат состојбата, по-
јавите и односите во распоредувањето на доходот 
и чистиот доход и распределбата на средствата за 
лични доходи и врз основа на тоа веднаш да пре-
земат мерки и активности, порастот на издвоените 
средства за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка да се сведе во предвидените рамки за 1983 
година. 

'Органите на групациите во самоуправното спо-
годување неопходно е да преземат конкретни мер-
ки спрема корисниците на општествените средства,, 
кои во распоредувањето на чистиот доход не се 
придржуваат кон утврдената политика во самоуп-
равните спогодби. 

9. Организациите на здружениот труд кои по-
кажале загуби во работењето неопходно е да ги 
преиспитаат и ревидираат своите санациони прог-
рами и да создадат други услови за намалување 

на загубите. Оваа задача е приоритетна, поради 
што е неопходно овие организации на здружениот 
труд да преземат соодветни активности и мерки 
уште во текот на месец јули 1983 година. 

Посебно треба да се согледаат состојбите и ре-
алните причини за создавање на загубите од ра-
ботењето во ООЗТ „Електростопанство на Македон 
нија" и Железничко-транспортната организација — 
Скопје, и да се изнајдат мерки и решенија за нив-
но трајно надминување со натамошно здружување 
на средства или преку системот на цени за нивни-
те производи и услуги, со нагласено ангажирање 
на органите и раководните стручни лица во овие 
организации. 

10. Собранијата на општините веднаш да пре-
земат мерки за сообразување на даночната поли-
тика со Договорот за усогласување на основите и 
системот на политиката за посебен данок од личен 
доход, приход и имот и граѓани, со кои се вове-
дува овој данок на ниво на земјата, со цел за на-
малување на внатрешната побарувачка и на рас-
чекорот меѓу побарувачката и-стоковните фондови 
за финална потрошувачка. 

Извршниот совет на Собранието на СРМ да ги 
подготви потребните акти за изменување и допол-
нување на прописите за даночниот систем, при што 
посебно да се нагласи одговорноста на општински-
те органи за спроведувањето на даночната поли-
тика. 

11. Организациите на здружениот труд, банки-
те, општините и Републиката во областа на инвес-
тициите до крајот на октомври 1983 година, треба 
да остварат темелна ревизија на инвестиционите 
зафати, имајќи ги предвид критериумите за ефи-
касност, способност за зголемување на извозот или 
супституција на увозот, брзо вклучување во про-
цесот на производството и остварување на зголе-
мен доход. 

-При тоа, треба да се обезбеди селективност на 
инвестициите кои се во тек со прекинување, одла-
гање или сопирање на градба на одделни објекти 
за кои ќе се оцени дека се порационални и дека 
во користењето ќе создаваат загуби за чие довр-
шување не можат да се обезбедат реални средства 
и КОИ не се во рамките на приоритетите утврдени 
со развојната политика. 

12. Сите организации на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници и оп-
штините за решавање на проблемите сврзани со 
вработувањето треба да донесат односно да извр-
шат дополнувања на постојните програми за вра-
ботување, во согласност со своите планови за раз-
вој, во кои ќе ги предвидат мерките за ублажува-
ње на проблемот на невработеноста (еластично ра-
ботно време, развој на малото стопанство, скрату-
вање на работното време, усогласување на обра-
зовните институции со потребите на здружениот 
труд и друго). 

'13. Неопходно е да се покрене општествена ак-
ција за подобрување на финансиската ликвидност, 
солвентност и рентабилност на стопанството и на 
банките. Во врска со тоа, потребно е: 

— организациите на здружениот труд во сора-
ботка со деловните банки да утврдат програми за 
репрограмирање на пристигнатите и неисплатени 
обврски; 

— Републичкиот секретаријат за финансии во 
соработка со Народната банка на Македонија да 
ги согледа ефектите врз стопанството на Р'еиуб-

. ликата од можната конверзија на дел од крат-
корочните кредити од примарната емисија или од 
нивно трајно отстапување на стопанството, за обез-
бедување обртни средства врз селективна основа, 
водејќи притоа сметка за суштественото стесну-
вање на приоритетите (извоз, земјоделство и енер-
гетика). 

Основните организации на здружениот труд 
потребно е веднаш, а најдоцна до крајот на месец 
август 1983 година, да извршат здружување на па-
ричните средства во работните и сложените орга-
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низации во кои имаат интерни банки или посебни 
финансиски служби, со цел за надминување на 
одделни тешкотии во доменот на ликвидноста. 

Извршниот совет на Собранието на СРМ, во 
соработка со Стопанската комора на Македонија, 
до крајот на месец октомври. 1983 година, да го 
преиспита функционирањето и рационалноста на 
постојната мрежа на деловните банки во Републи-
ката, согласно со. потребите на организациите на 
здружениот труд. 

14. Во областа на станбената политика потре-
бен е поактивен однос на самоуправните интересни 
заедници за станување кон издвоените средства од 
доходот и чистиот доход за станбена изградба, за-
ради нивно активно користење, Неопходно е на-
тамошно развивање на самоуправното доходовно 
поврзување како и неодговорен однос на сите 
учесници во станбената изградба, почнувајќи од 
проектанскит,е организации, изведувачите на гра-
дежните и завршните работи, производителите на 
опрема и градежен материјал, прометните и дру-
гите учесници. 

15. Самоуправните органи, организации и 'заед-
ници од областа на здравството и другите субјекти 
врз основа на Општествениот договор за регионал-
на организација на здравството' и здравственото 
осигурување во СР Македонија, да се мобилизи-
раат за склучување на самоуправни спогодби за 
формирање региони во оние општини каде, што тоа 
не е сторено. Истовремено, со цел за натамошно 
унапредување на организацијата на здравствената 
заштита и здравствената дејност во Социјалистич-
ка Република Македонија неопходни се активнос-
ти4 за окрупнување на веќе формираните региони, 
како и за побрзо остварување на целите и задачи-
те што произлегуваат од Општествениот' договор. 

16. Собранието на СР Македонија укажува де-
ка спроведувањето на економската политика во 
наредниот период, во услови на ограничени мож-
ности, бара поголема ангажираност на сите ф а к -
тори на стопанската активност, како и зголемува-
ње на ,одговорноста за извршувањето на обврските, 
а посебно во производството, економските односи 
со странство, пазарот и цените, социјалната по-
литика и друго. 

Надлежните републички органи на управата и 
другите носители на активноста, неопходно е да 
ги донесат сите преостанати мерки предвидени со 
Програмата ка Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија за реализација на Резолуцијата за 
1983 година. Истовремено, активноста треба да биде 
насочена и кон навремено донесување на мерките 
предвидени за втората половина на 1983 година, и 
на дополнителни мерки и активности за одделни 
подрачја на развојот. 

Органите на општините треба постојано да ги 
следат активностите на организациите на здруже-
ниот труд во стопанството и, во рамките на своите 
надлежности, да ги создаваат потребните услови за 
реализација на нивните производни програми ,и за 
надминување на присутните тешкотии. 

17. Се задолжува Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија да го следи спроведува-
њето на овие заклучоци и во рамките на' своите 
надлежности, да предлага и презема мерки за што 
повремено да го известува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. -

Доколку се извршат измени и дополнувања на 
Резолуцијата за политиката на ^ остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 тодина во 1983 година, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија да подгот-
ви предлог за изменување и дополнување на Ре-
золуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 
1983 година. 

(Исто така, Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, до крајот на септември 1983 го-
дина, да подготви и предложи нацрт на резолуција 

за 'политиката на општествено-економскиот ^развој 
на СР Македонија за4 1984 година заедно со сите. 
придружни' документи со кои навремено треба да 
се определат општите услови за стопанисување и 
мерките на економската политика што ќе се спро-

, ведува во наредната година. 

III 
Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 

весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈА,ЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА' 

Бр, 08-2025 
28 јуни и 14 јули ,1983 година 

(Скопје 

По овластување 
на Претседателот на Собранието на СРМ,, 

Потпретседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. p. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

360. 
- Уставниот суд на Македонија' врз основа на 

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, на седницата од 29 декември 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 2.7 став 1 од Самоуправната спогодба 

за основите, критериумите и мерилата за смекну-
вање на доходот на организациите на здружениот 
труд од х дејноста на' предучилишното и основното 
воспитување и образование на општината — Стру-
мица, склучена на 14 април 1978 година меѓу ор-
ганизациите на здружениот труд од дејноста на 
предучилишното и',основното образование и вос-
питување од подрачјето на општината Струмица 
и Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за образование и наука во Стру-
мица, и 

б) член 1 од Одлуката за измени и дополнува-
ња на Одлуката за измени и дополнувања на са-
моуправната спогодба, означена под а) на оваа 
точка, склучена меѓу истите учесн,ици на 30 м,арт 
1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен, вес-
ник на СРМ" и во Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за образование и наука во Стру-
мица на начинот предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител тка 
самоуправувањето во Струмица поведе постапка 
пред Уставниот суд на Македонија за оценување 
уставноста и законитоста на одредби од оспоре-
ните акти, означени во точката 1 на оваа одлука, 
затоа што не се во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот. 

4. Во одговорот на наводите содржани во пред-
логот на Општинскиот . општествен правобранител 
на самоуправувањето, секретарот на самоуправна-
та интересна заедница појасни дека --при одреду-
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вање на масата ;на^ средствата за општа и заед-
ничка ,потрошувачка на корисниците, од страна на 
организациите на здружениот труд преку Општин-
скиот договор за висината и движењето на сред-
ствата за општа и заедничка потрошувачка, се ко-
ристи мерилото „условно неквалификуван работ-
ник" на кој начин самоуправната интересна заед-
ница формира маса на средства. Така, добиената 
маса на средства, со мали измени, а со цел да се 
стимулира интересот кај ч организациите' на здру-
жениот труд за стручно усовршување на настав-
ниот кадар, собранието на самоуправната 'инте-
ресна заедница во својата самоуправна спогодба 
ги предвидува и коефициентите на стручност за 
формирање, на маса на средства, но не иза распре-
делба на средствата за лични доходи по коефи-
циенти. Понатаму, во одговорот се појаснува дека 
самоуправната интересна' заедница, преку своја ко-
мисија, еднаш годишно врши оценување на рабо-
тата на воспитно-образовните организации и изгот-
вува ранг листа на постигнатите резултати, а притоа 
не учествува ниту пак влијае врз распределбата 
на средствата за лични доходи' во овие организа-
ции. 

5. Во текот на постапката и на 'јавната рас-
права, Судот утврди дека во член 27 став 1 од 
оспорената самоуправна спогодба е предвидено зго-
лемување на бројот на пресметковните ^бодови ут-
врден за вредноста на одделни работи и работни 
задачи во зависност од степенот на стручната под-
готовка на работникот. Така. овој број се зголему-
ва за 15 бодови за наставно-воспитните, админи-
стративно-финансиските и Р а KOIBO дно - стр-учните ра-
боти и работни задачи доколку ги врши работник 
со средна стручна подготовка, ако ги врши работ-
ник со виша за 42,5 бода, а ако ги врши работник 
со висока стручна подготовка за 70 бодови. За ква-
лификуваниот работник кој врши работи и работ-
ни задачи во техничката служба овој број се зго-
лемува за 35 бода, а за висококвалификуваниот 
работник за 67 бодови. 

Според член 1 од одлуката, означена под б) 
на точката 1 на оваа одлука, за сите наставно-вос-
нитни и раководно-административни работници во 
воспитно-о бразовните организации на здружениот 
труд кои се наоѓаат НО години пред исполнувањето 
услови за пензија се утврдува посебен надоместок 
од 13,5 бода, а за ,работниците кои се наоѓаат 5 
години пред пензија 27,5 бода. Понатаму, според 
истата одредба од одлуката, за на,ставниците кои 
се здобиле со звањата истакнат педагошки работ-
ник и особено истакнат педагошки работник се 
утврдува надоместок од 48,5 бода, а за работник 
со звањето магистер од 27,5 бода. 

Од изнесеното може да се констатира дека во 
оспорената одредба од самоуправната спогодба ка-
ко еден од основите, според кои основните учи-
лишта стекнуваат средства за лични доходи, е 
предвидена и стручната подготовка односно зва-
њето на работникот и тоа како самостоен основ. 
Предвидувањето на овој основ за финансирање на 
дејноста на училиштето во основното образование 
доведува де тоа за работи и работни задачи од 
иста сложеност во заставата, што според член 79 
став 1 и 2 од Законот за основното воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 
46/78), ги 'извршуваат лица со различен степен на 
стручна подготовка, да биде определуван различен 
личен доход по тој основ само поради различниот 
степен на стручна подготовка, со што се доведува 
во прашање уставното начело на распределба спо-
ред трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР 
Македонија. . 

Исто така, и со член 1 од оспорената одлука 
се обезбедуваат средства на основните училишта за 
работниците кои се наоѓаат пред исполнување на 
условите за -пензија независно од вложениот труд 
и постигнатите резултати, со цел да се подобри 
материјалната положба на овие работници. 

,Притоа, Судот имаше предвид дека со оспоре-
ните акти е, уредено прашањето за начинот на 
стекнувањето средства за лични доходи во учи-
лиштата за Основното образование, а не непосред-
ната распределба на средствата за лични доходи. 
Меѓутоа, тргнувајќи од фактот дека постои непо-
средна поврзаност меѓу системот за стекнување 
доход со слободна размена на трудот и системот 
на1 распределбата, односно дека основ за изградба 
на системот на стекнување доход со слободна раз-
мена на трудот е постоење на определен систем на 
распределба според трудот, Судот смета дека и во 
самоуправните општи акти во кои се регулира на-
чинот на стекнувањето доход со слободна размена 
на трудот треба да се утврдуваат такви основи и 
мерила кои ќе овозможуваат распределба според 
трудот. 

'Судот, оцени дека начинот на кој во оспоре-
ниот член 27 став 1 од самоуправната спогодба е 
предвидена стручната подготовка односно звање-
то како основ за стекнување доход во основните 
училишта, како и начинот на кој работниот стаж, 
со оспорениот член 1 од одлуката е предвиден ка-
ко основ за стекнување доход, не е поврзан со 
вложениот труд и резултатите од трудот, односно 
не води сметка за начелото на распределба според 
трудот. Поради тоа Судот утврди дека оспорените 
членови означе,ни во точката 1 на оваа одлука, не 
се во согласност со уставното начело на распре-
делба според трудот. 

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

У. бр. 115/81 
29 декември 198:2 година 

Скопје 
Претседател 

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

361. 
(Уставниот суд на Македонија врз 'основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 
алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки по јавната 
расправа одржана на 9 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 16 и 17 од Правилникот 
за основите и (мерилата за распоредување на чис-
тиот доход и распределба на средствата за лични 
доходи, донесен од работниците во , Основната орга-
низација на здружениот труд ,,Водовод' и канали-
зација" во состав на Работната организација „Ко-
муналец" во Скопје, со референдум одржан на 26 
декември 1977 година и Табеларниот преглед за 
утврдениот број бодови на работите и работните 
задачи, донесен од работниците, во истата органи-
зација со'референдум одржан на 28 декември 1981 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. На седницата Судот утврди дека аконтаци-
јата во распределбата на средствата за лични до-
ходи во оспорениот правилник се врши по след-
ните -основи: сложеност, одговорност, напори и 
услови за работа кои понатаму се разграничени 
во неколкуч степени и по д основи пргав што за секој 
од нив е утврден одреден број бодови. Исто tтака, 
Судот утврди дека при утврдувањето вкупниот број 
бодови за определените работи и работни задачи 
не е извршена нивна аналитичка процена од која 
може да се види-за секој од нив Но колку бода се 
утврдени по секој од Предвидените основи, о,дносно' 
не е извршено разграничување на работите ш ра-
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ботните задачи по утврдените степени на сложе-
ност, напор, одговорност и условите за работа. По-
натаму, Судот утврди дека процената на работите 
и работните задачи, согласно член 16 од Правил-
никот за лични доходи ја врши посебна комисија 
која ја формира работничкиот совет. Исто така, 
Судот утврди' дека бројот на бодовите кои се пред-
видени по основите сложеност, одговорност за до-
верени средства и одговорност за исправно врше-
ње на задолженијата се дадени во распон. 

4. Согласно начелото за распределба според 
трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и на член 126 став ,1 од Законот за здру-
жениот труд, на секој работник од доходот на ос-
новната организација на здружениот труд му при-
паѓа личен доход според резултатите од неговиот 
труд и неговиот личен придонес што со својот те-
ковен и минат труд го дал во зголемувањето на 
доходот на основната организација. Во остварува-
њето на ова начело, работниците во основната ор-
ганизација, согласно член 23 став 1 од Уставот на 
СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за 
здружениот труд, се должни да утврдат основи и' 
мерила за распределба на средствата за лични до-
ходи, со кои треба да се обезбеди личните доходи 
на работниците да се утврдат врз основа на нив-
ниот придонес во работата и во зависност од ре-
зултатите од трудот и работењето што ќе ги оства-
ри основната организација. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај 
бодовите се утврдени во распон, а за утврдениот 
број бодови во рамките на распонот, одлучува по-
себна комисија, а не работниците со референдум, 
во смисла на член 463 од Законот за здружениот 
труд, Судот утврди дека оспорените членови од 
правилникот и Табеларниот преглед не се во сог-
ласност со означените уставни и законски одредби. 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на ова решение. 

У. бр. 216/82 
9 јуни 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

362. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
24 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 2 од Правилникот за 
измени и дополнување на Правилникот за реша-
вање на станбените потреби на работниците во 
Основната организација на здружениот труд „Ма-
лопродажба" во состав на Работната организација 
,.Нова трговија" увоз-извоз во Битола, донесен од 
работниците со референдум на 11 февруари 1982 
година. 

'2, Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во означената основна организа-
цша на здружениот ТРУД на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука, затоа што основано се по-
стави прашањето за неговата несогласност со ус-
тавните начела и законските одредби за распре-
делба на средствата за заедничка потрошувачка. 

4. (Во претходната постапка Судот утврди дека 
член 2 од оспорениот правилник, покрај веќе по-
стојните основи предвиден е и основот „квалитет-

но извршување на работите, односно на работните 
задачи". Понатаму, овој основ е разработен и се 
определени мерила. Така, за просечно залагање 
работникот добива 20 бода, за натпросечно залага-
ње 40 бода и за врвно залагање и други самоини-
цијативни активности 60 бода. Притоа, овие бо-дови 
работникот може да ги добие со одлука на Коми-
сијата за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците, а на предлог на директорот на основна-
та организација на здружениот труд. Понатаму, во 
истиот член описно е искажано што се подразбира 
под поимот просечно, натпросечно, врвно залагање 
и други самоинициј ативни активности. Меѓутоа, во 
оспорениот правилник не постојат показатели за 
резултатите на трудот преку кои ќе се утврди 
стварниот придонес и резултатите што работникот 
ги постигнува во работата. 

'5. Согласно членовите 21 и 23 од Уставот на 
СР Македонија, работниците во основната 'органи-
зација на здружениот труд утврдуваат основи и 
мерила за распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка. Согласно член 
42' став 1 од Законот за станбените односи („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75), давателот на 
стан на користење, со општ акт го уредува начи-
нот, условите и редот на првенството по кој ќе се 
даваат становите на користење. 

Според мислењето на Судот, право е на ра- , 
ботниците во организациите на здружениот труд, 
во согласност со Уставот и законот, да утврдат 
такви основи и мерила за утврдување редот на 
првенството доделување на стан, со кои пред 
се, ќе се оствари уставното начело на заемност и 
солидарност за задоволување на станбените потре-
би на работниците. Притоа, ПРИ утврдувањето на 
основите и мерилата со кои ќе се утврдува р^дот 
на првенството за распределба на станови, работ-
ниците можат да предвидат освен согтит л ТТТТО-РКО-
номски и такви критериуми, кои се поврзани со 
придонесот на работникот во работата и со успе-
хот на организација ата во кота работи. Инаку, при-
донесот на работникот се утврдува зависно од ква-
литетот и квантитетот на работата преку обтекти-
визирани основи и мерила кои -овозможуваат да се 
"УТВРДИ стварниот придонес и резултатите што ра-
ботникот ги постигнува во работата. Оценувањето, 
пак, на придонесот на работниците, според, мисле-
њето на Судот можат, да го вршат работничкиот 
совет, комисии ата кота тот ќе ја Формира или ра-
ботниците непосред,но. Притоа, директорот на ос-
новната организација како и непосредниот рако-
водител имаат право и должност со свои предлози 
и мислења, со свое активно учество да придонесу-
ваат за што пореално и пообјективно утврдување 
на придонесот на секој работник. 

Со оглед на тоа што во оспорениот правилник 
не постојат основи кои зборуваат за резултатите 
на трудот и кои овозможуваат да се утврдат 
стварниот придонес и резултатите што работникот 
ги постигнува во работата, туку е тоа само описно 
дадено во оспорениот член, а директорот понатаму 
дава предлози кој од работниците колку бодови 
ќе добие по овој основ, Судот утврди дека тој не е 
во согласност со уставните начела и е во спротив-
ност со законските одредби за распределба на 
средствата за заедничка потрошувачка. 

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

У. бр. 233/82 
24 јуни 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

При Општинскиот суд Скопје И — Скопје се 
води спор — бракоразводна дело по тужбата на 
тужителката Телфида Ајваз од Скопје, ул. „Љуба 
Ивановиќ" бр. 38/5-19, против Ахмед Јашар Ајваз 
од Скопје, а сега на работа во странство со непоз-
ната адреса, како нејзин сопруг. 

Се повикува именуваниот Ахмед Јашар Ајваз 
во рок од 30 дена од објавувањето на огла,сот да 
се јави во Општинскиот суд Скопје И — Скопје. 
Во спротивно ќе му се постави привремен застап-
ник и делото ќе се води преку застапникот. 

Од Општин,скиот суд Скопје II — Скопје, XV. 
П. бр. 2123/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за уредување на меѓа по предлог на предла-
гачот Синадиновски Неделков Тодор - и др. од с. 
Подбреге , против противниците" Војо Симјановски 
и Стојан Симјановски, двајцата од е. ГСодбреѓе, а 
сега со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикуваат противниците Симјановски Војо 
и Симјановски Стојан, двајцата од с. Подбреге, а 
сега на привремена работа во Германија со непоз-
ната адреса, да се јават во Општинскиот суд во 
Тетово, да ја соопштат нивната адреса или пак 
да одредат овој полномошник во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. Во спротивно ќе им се 
постави привремен старател кој ќе ти штити нив-
ните права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 99/82. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за физичка делба по предлог на предлагач-
ката Јовановска Јованка од с. Раотинце, против 
противничката Јовановска Трпана од с. чРаотинце, 
а која се наоѓа на привремена работа во СР Гер-
манија со непозната адреса. 

Се повикува противничката Јовановска Трпана 
од с. Раотинце; а сега на привремена работа во СР 
Германија со непозната адреса, да се јави во Оп-
штинскиот суд — Тетово, ја соопшти нејзината 
адреса или пак да постави свој полномошник во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во 
спротивно ќе и биде поставен привремен старател 
кој ќе ги штити нејзините права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВИС. бр. 404/82. 

,Пред овој суд е поднесен предлог за физичка 
делба од предлагачот Кипровски Кузманов Игњат 
од Тетово, против противниците Кузмановски Иг-
њатов Слободан и др., сега во Торонто — Канада 
со непозната адреса. 

Се повикува лицето Кузмановски Игњатов Сло-
бодан од Тетово, ул. „Браќа Миладинови" бр. 26, а 
сега на привремена работа во Торонто — Канада 
со непозната адреса, во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во судот или пак да 
постави свој полномошник. Во спротивно, доколку 
истиот не се јави, ќе му биде поставен привремен 
старател кој ќе го застапува пред судот до окон-
чувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВИС. бр. 227/83. 

' Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 206 од б. IV. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-18-^19-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Спортско-рекреати-
вен центар „25 Мај" Р. О. — Титов Велес, во осно-
вање, ул. „Алексо Демниев" бб. 

Работната организација е основана со реше-
нието бр. 08-50 од 27. I. 1983 година од Општин-
ската самоуправна интересна заедница на култу-
рата — Титов Велес. 

Основни дејности: 120410 — ОЗТ кои даваат 
услуги на такмичарскиот спорт за организирање 
приредби. 

Во правниот промет со трети лица Р. О. иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Работната организација одговара со си-
те свои средства. 

За обврските на работната организација одго-
вара основачот неограничено еубсидиј арно. 

Лице овластено за застапување е Анастов Да-
не. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 206/83. ' (184) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 88 од 17. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 540-14 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на РО за ос,новно образование и воспи-
тание „11 Октомври" — Битола, ООЗТ' „Ѓорѓи Су-, 
гарев" — Битола со следните податоци: ООЗТ 
„Горѓи Сугарев" — Битола ќе ја застапува Алек-
сандар Радевски, индивидуален работоводен орган, 
со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Данаил Гру-
јовски. 

,Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 88/83.' (185) 

Окружниот стопански (суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 60 од 4. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 115 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на дејноста на Заштитната ор-
ганизација за професионална рехабилитација и 
вработување на трудови инвалиди „Македонија 
стакло" — Битола со следните податоци^ 

Основни дејности: 130232 — професионална ре-
хабилитација и вработување на трудови и други 
инвалиди. 

Споредна дејност: 050302 — производство и ус-
луги од стакло и стаклорезачка дејност, брусење 
и продажба на своите производи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 60/83. (186) 

(Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 62 од 5. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 92 го запиша BIO судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската СИЗ за водостопанство, Ц. О. Демир Хисар. 

Основни дејности: 140212: 
— врши договарање и самоуправно спогодува-

ње за прашањата од заеднички интерес на корис-
ниците и на давателот на услугите од областа на 
водостопанството; 

— здружување на трудот'и средствата за одр-
жување, развој и проширување на материјалната 
основа на водостопанството; 

— употребата и користење на водите; 
— заштита и одбрана -од штетните дејствија на 

водите; 
— заштита на коритата и бреговите на водото- , 

ците и акумулациите; 
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— заштита на водите од загадување; 
— (организирање и насочување на експлоата-

цијата на песок, чакал и камен од природните во-
дотеци, заштита од ерозија и уредување на порои; 

— изградба, одржување и реконструкција на \ 
водостопанските објекти и постројки; 

— други работи што се од заеднички интерес 
во областа на водостопанството; 

— обезбедување на вода за ,водоснабдување. 
Во правниот промет со трети лица ОСИЗ има 

целосни овластувања. 
За своите обврски заедницата одговара со сред-

ствата, со кои располага (член 7 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на СИЗ). 

Име на лицето овластено за- застапување: Јо-
ван Кочовски, претседател на Собранието на Оп-
штинската СИЗ за водостопанство, со неограниче-
ни овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 62/83. (187) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 9 од 12. I. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 84 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Општинската СИЗ на здравствово и здрав-
ственото осигурување — ^Крушево со следните по-
датоци: Заедницата ќе ја застапува Борис Н И К О -
ЛОСКИ, секрета,р, без огра,ничување, а во согласност 
со Спогодбата за основање на СИЗ. 

ОУГу престанува овластувањето на Илија Ада-
моски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 9/83. (188) 

Окружн,иот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 10 од 12. I. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 83 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Општинската СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување :— Прилеп со след,ните пода-
тоци: Заедницата ќе ја застапува Раде ѓорѓиоски, 

' в. д. секретар, без ограничување, а во согласност 
со Спогодбата за основање на СИЗ. 

Му престанува овластувањето на Илија Ада-
моски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр, 10/83. (189) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 129 од-9. II. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-236-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено' за 
застапување на Училишниот медицински центар 
,Никола Штети", Ц. О. — Тетово, ул. „ЃорчеПетров" 
бр. 215 со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Конески Петар, директор, а се запишува 
новиот застапник Емини Ештраф, директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопј,е, Фи. 
бр. 12,9/83. (109) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 117 од 29. III. 1983 година,,на регис-
тарска влошка бр. 576-09 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО за основно образование и воспи-
тание ,,,,И Октомври" — Прилеп, - OOI3T-ОУ „Ѓорче 
Петров", с, Ропотово — Прилеп со следните пода-
тоци: ООЗТ ,ќе ја застапува Јованоски Петре, в. д. 
директор, со неограничени овластувања. 

ОУГу престанува, овластувањето на Стојаноски 
Борис. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 1/17/83. (190) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 1118 од 30. III. 1(983 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-08 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО за основно образование -и воспита-
ние „11 Октомври" — Прилеп, ООЗТ-ОУ „Круме 
Волнароски", с. Тополчани, Приле,п со следните ,по-
датоци: На Мицески Дончо, досегашен работоводен 
орган, директор на ООЗТ-ОУ „Круме Волнароски"', 
с. Тополчани, со неограничени овластувања му 
престануваат овластувањата за застапување. 

Чесноска Лилјана, вршител на должност ин-
дивидуален работоводен орган на ООЗТ ОУ „Кру-
ме Волнароски", с. Тополчани, се именува да ја 
застапува ОО1ЗТ-ОУ — „Круме Волнароски", с. То-
полчани, со неогра,ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 118/83. . ДО!) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 101 од 2)4. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 338 го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот со работа и бришењето од суд-
скиот регистар на Заводот за физиологија на пу-
шењето со медицина на трудот — Прилеп, во сос-
тав на Сложената организација „Југотутун" — 
Скопје со следните податоци: Се брише од суд-
скиот регистар Заводот за физиологија на пуше-
њето со медицина на трудот — Прилеп, во состав 
на (Сложената организација „Југотутун"' — Скопје, 
врз основа на решението на овој суд СТ. бр. 3/77 
од 24:. III. 1983 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 101/83. , (1621) 

, Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. (бр. 92 од 18. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-02 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО за основно образование, и воспита-
ние „11 Октомври" — Прилеп, ООЗТ — Основно -
училиште „Кочо Рацин" — Прилеп со следните 
податоци: ООЗТ ќе ја застапува Стојкоски Боро, 
индивидуален работоводен орган, со неограничени 
овластувања. 

Му престанува овластувањето на Арнаудоски 
Стојан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 92/83. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 56 од 25. I. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-800-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Гимназијата „Кочо Рацин", Ц. О. — 
Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев" бр. 40 со следните 
податоци: Се брише досегашн,иот застапник Трај-
ковски Љубомир, директор, без о,граничување, а 
се запишува Душан Џаџов, в. д. директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 56/83. " (НО) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 94 од 23. III. 1983 год,ина, на регис-
тарска влошка бр 576-14 го запиша во судс,киот 
регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Вера Ци-
ривири-Трена", с. Дебреште во состав на РО1 за 
основно образование и воспитание „11 Октомври" 
— Прилеп. 

Дејност: 1(20111 — основно образование од општ 
тип. 

Во правниот промет ООЗТ има полни о-влас-
тувања 



27 јули 1983 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 23 - Стр. / 461 

Основната организација одговара за обврски-
те на Работната организација — неограничено со-
лидарно. 

Основната организација за своите обврски од-
говара со сите свои средства, а за обврските на 
другите организации одговара неограничено соли-
дарно. 

Имиња на лицата овластени за застапување: 
Стојаноски Димитрија, в. д. директор, со ограниче-
ни овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 94/83. (194) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 96 од 23. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-16 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Мирче 
Ацев", с. Лажани, Прилеп со следните податоци: 
Конституирање на ООЗТ-ОУ „Мирче -Ацев", е. Ла-
жани, во состав на РО за основно образование и 
воспитание „11 Октомври" — Прилеп. 

Дејност: 120111 — Основно образование од општ 
тип. 

ООЗТ во правниот промет има полни овлас-
тувања. 

Основната организација одговара за обврските 
на Работната организација неограничено соли-
дарно. 

Осно,вната организација за своите обврски од-
говара со ,сите свои средства, а за обврските на 
другите организации одговара неограничено соли-
дарно. 

ООЗТ ќе ја застапува Нинески Вељан, в. д. ди-
ректор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 96/83, (196) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 116 од 2i9. III. 1983 родина, на регис-
тарска влошка бр. 576-19 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ ,,Кирил и 
Методиј", с. 'Канатларци со следните податоци: 
Конституирање на ООЗТ-ОУ „Кирил и Методиј", 
с. Канатларци, во состав на РО за основно обра-
зование и воспитание „11 Октомври" — Прилеп. 

Дејност. 120111 — основно образование од општ 
тип. 

ООЗТ во правниот промет има полни овласту-
вања. 

Основната организација за своите обв,рски од-
говара со свои свои средства. 

ООЗТ ќе ја застапува Мицески Дончо, в. д. ,ди-
ректор, со ограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 116/83. (1196) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 98 од 23. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-18 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Пере То-
шев", с. Дупјачани со следните податоци: Консти-
туирање на ООЗТ-ОУ „Пере Тошев", с. Дупјачани 
во состав4 на РО , за основно образование и воспи-
тание ,11 Октомври" — Прилеп. 

Дејност: 120111 — основно'образование од општ 
тип 

ООЗТ во правниот промет има полни овласту-
вања. 

Основната организација одговара за обврските 
на Работната организација неограничено соли-
дарно'. 

Основната организација за своите обврски од-
говара со сите свои средства, а за обврските на 
другите организации одговара неограничено соли-
дарно. 

ООЗТ ќе ј-а застапува 'Илиоски Спиро, в. д. 
директор, со ограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 98/83. (197) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 97 од 23. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 676-117 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Страшо 
Пинџур", с. Мало Коњари со следните податоци: 
Конституирање на ООЗТ-ОУ „Страшо Пинџур", с. 
Мало Коњари, во состав на РО за основно образо-
вание и воспитание „11 Октомври" — Прилеп. 

Дејност: 120111 — основно образование од општ 
тип, 

ООЗТ во правниот промет има полни овлас-
тувања. 

Основната организација' одговара за обврските 
на Работната организација неограничено соли-
дарно. 

Основната организација за своите обврски од-
говара со сите свои средства, а за обврските на 
другите организации одговара неограничено соли-
дарно. 

ООЗТ ќе ја застапува Ѓуроски Никодин, в. д. 
директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фим 
бр. 97/83. (198) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 93 од (23. III. 1983 , година, на регис-
тарска влошка бр. 576-13 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Јонче 
Смугрески", с. Обршани со следните податоци: 
Конституирање на ООЗТ-ОУ „Јонче Смугрески", ^ 
с. Обршани, во состав на РО за ,основно образова-
ние и воспитание „И Октомври""— Прилеп. 

Дејност: 120111 — основно образование од општ 
тип. 

ООЗТ во правниот промет има полни овласту-
вања. , 

Основната организација одговара за обврските 
на Работната организација неограничено 'соли-
дарно. 

Основната организација за своите обврски од-
говара со сите свои средства, а за обврските на 
другите организации одговара неограничено соли-
дарно. 

ООЗТ ќе ја застапува Палески Милан, в. д. ди-
ректор, со ограниче,ни овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 93/83. (109) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 95 од 23. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-15 го запиша в;о судскиот 
регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Петре 
Глигуроски', ' с. Костинци со следните податоци: 
Конституирање на ООЗТ-ОУ „Петре Глигуроски", 
село Костинци, во состав на РО за основно обра-
зование, и воспитание ,.И Октомври". — Прилеп. 

Дејност: 120111 — основно образование од, општ 
тип. 

ООЗТ во правниот промет има Полни овласту-
вања. 
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Основната организација одговара за обврските 
на Работната организација неограничено соли-
дарно. 

Основната организација за своите .обврски од-
говара со сите свои средства, а за обврските на 
другите организации одговара неограничено соли-
дарно. 

ООЗТ ќе ја застапува Димоски Димко, в. д. ди-
ректор, со ограничени, овластувања^ 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 95/83. (200) 

. Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 115 од 29. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 341 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Централното основно училиште „Баш-
кими", с. Делогожда, Струга со с ледните, податоци: 
Централното основно училиште ќе го застапува 
Положани Лиман, индивидуален работоводен орган, 
со неограничени овластувања. 

Им престануваат овластувањата на Села Ос-
ман, Села Рамиз и Алиу Али. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 115/83. - (201) 

Оруж,ниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 218 од 23. VII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 634 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на Работната организа-
ција Спомен дом на културата — Битола со след-
ните податоци' Конституирање на Работната орга-
низација (Спомен дом на културата — Битола, 
со ц. о. 

Основни дејности: 
/120-331 — културно-образовна дејност; 
Споредни дејности: 
080nl21 — ресторан со услужување; 
080-190 — други угостителски услуги; 
Д.120—341 — сценско-музички дејности; 
120-349 — други културно-уметнички дејности; 
1210-364 — прикажување на филмови. 
ООЗТ во правниот промет има целосни овлас-

тувања, како и целосна одговорност. 
Работната организација ќе ја застапува Петар 

Целаковски, в. д. директор, со неограничени ов-
ластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 218/82. (202) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 258 од 15. IX. 1982 година, нa регис-
тарска влошка бр. 552 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Факултетот за туризам и угостителство — 
Охрид со следните податоци: Проф. м-р Васил 
МојооБСки, декан на Факултетот за туризам и 
угостителство — Охрид, е овластен за застапување 
на Факултетот — целосни овластувања. 

Му престанува овластувањето -за застапување 
на м-р Александар Цицкоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 258/82. ' . (203) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 368 од 10. XII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 546 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицетоо властено за застапу-
вање на Домот на културата -— Ресен со след-
ните податоци: Домот на културата — Ресен ќе го 
застапува Грнчаровски Димитар, директор. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на Петровиќ Милица. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 368/182. (204) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 257 од 15. IX.1 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 535 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Училишниот центар за средно образование 
„Јосип Броз Тито" — Ресен со следните податоци: 
Училишниот центар (ќе го застапува Таневски Јо-
ван, директор, со неограничени овластувања. 

И престанува овластувањето за застапување на 
Лабачевска Лилјана. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 257/82. (206) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 137 од 12. IV. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 91 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената 'на лицето овластено за заста-
пување на iPO — Ветеринарна станица — Кру-
шево, со ц. о. со следните податоци: Ветеринарната 
станица ќе ја застапува Бразда Васил, в. д. рако-
водител, со полни овластувања. 

Му престанува овластувањето на Геру Никола. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 137/83. (217) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 0L68 од 29. IV. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-05 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Р. О. на основното образование и вос-
питание „11 Октомври"' — Прилеп, ООЗТ-ОУ „Го-
це Делчев" — Прилеп со следните податоци: ООЗТ 
ќе ја застапува Тоде Сотиров Попоски, директор, 
со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Богданоски 
Милија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 168/83. (218) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 164 од 22. IV. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-01 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО „11 Октомври" Прилеп, ООЗТ-ОУ 
„Рампо Левката" — Прилеп со следните податоци: 
ООЗТ ќе ја застапува Стојчески Борис, индиви-
дуален работоводен орган, со неограничени овлас-
тувања. 

Му престанува овластувањето на Гешоски Б. 
Милорад. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 164/83. (219) 

Окружниот стопански' суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 557 од 10. V. 1̂ 983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-944-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Станицата за унапредување - на 
индивидуалното земјоделие „Бојмија", Ц. О. — Ва-
ландово, ул. „Нова Населба" бб со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Тодоров-
ски инженер Стојмир, без ограничување, а се за-
пишува како нов застапник Атанасов Тодор, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 557/83. (220) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 5118 од 5. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1504-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за вработување, Ц. О. Гевгелија, ул. „Борис Кар-
пузов" бб со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Гошев Никола, секретар, а се 
запишува новиот застапник Петкова Нада, секре-
тар, без ограничување. f 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 518/23. 4 (2211) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 29 од 5. II. 1983 година, на регистар-
ска влошка бр. 87 го запиша во судскиот регистар -
организирањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување Ц. О. — Би-
тола. 

Општинската СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Битола настана со промени во 
организирањето на досегашната ОСИЗ на здрав-
ството и здравственото осигурување — Битола, рет. 

Истовремено се запишува бришењето на досе-
гашната ОСИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Битола и Основната заедница — 
Битола, рег. вл. 57. 

Основни дејности: — 140237 — општинска са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување. 

Целосни овластувања. 
Целосна одговорност. 
Заедницата ќе Ја застапува Васко Василевски 

— секретар, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 29/83. (143) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 32 од 5. II. 1983 година, на регистар-
ска влошка бр. 91 го запиша во судскиот регистар 
организирањето и конституирањето на ,Регионал-
ната самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита на општините Битола, Демир Хи-
сар, Кичево и Ресен, со Д. О. 

Регионалната СИЗ за здравствена заштита — 
Битола настана со промени во организирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Би-
тола, рег. вл. 57. 

Основни дејности — 140237: 
— утврдување на политиката за развој на 

здравствената заштита во рамките на регионалната 
заедница; 

— утврдување единствен ниво и обем на пра-
вата од здравствената заштита за подрачјето на 
регионалната заедница и еднакви услови за нив-
ното користење; 

— утврдување и обезбедување на финансиски 
и други материјални средства за спроведување, на 
дејноста на регионалната заедница; 

— обезбедување услови за вршење на струч-
ните, управните, административно-техничките и 
финансиските работи во р а м к и т е н а дејностите 
што се остваруваат во регионалната заедница; 

— усогласување на плановите и програмите за 
развој на здравствената заштита со општинските 
заедници за дејностите кои се обавуваат во регио-
налната заедница, како и за спроведување на за-
дачите од областа на ОНО и општествената само-
заштита; 

— утврдување на основите и мерилата за стек-
нување на доходот со слободна размена на трудот 
со здравствените работни организации'што вршат 
здравствена дејност што се ' обезбедува во регио-
налната заедница; 

— утврдување на начините и критериумите за 
стручно усовршување на здравствените работници; 

— остварување на други заеднички потреби и 
интереси, во рамките на регионалната зае-дница, 
утврдени со самоуправна спогодба, статутот и' дру-
гите општи акти. 

СИЗ во правниот промет со трети лица истапу-
ва во сво,е име и за своја сметка, а во рамките на 
овластувањата утврдени со самоуправната спогодба 
за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара во границите на пренесе-
ните права и обврски од страна на општинските 
заедници. 

Заедницата ќе ја застапува Васко Василев-
ски, секретар, со неограничени овластувања. 

Основачи: Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Битола, Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Демир Хисар; Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кичево и Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 312/83. (144) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 31 од 5. II. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 89 го запиша во судскиот ре-
гистар организирањето ' и конституирањето Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување Ц. О. — 
Демир Хисар. 

Општинската СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Демир Хисар настана со про-
мени во организирањето на досегашната Основна 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Демир Хисар, рег. вл. 57. 

Истовремено се запишува бришењето на досе-
гашната Основна СИЗ на здравството и здравстве-
ноот осигурување — Демир Хисар, рег. вл. 57.̂  

Основни дејности: — 140237 — општинска за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање. 

Во правниот промет ОСИЗ настапува во ^ свое 
име и за своја сметка. 

За обврските BIO правниот промет со трети ли-
ца ОСИЗ одговара со сите свои средства. 

Заедницата ќе ја застапува Борис Граматиков-
ски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 31/83. (145) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на Статутот ,на ,Монтажната задру-

га „ЕНЕРГО СКОП,ЈЕ" — Скопје, Собирот на ра-
ботните луѓе на Задругата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на работоводен орган — директор на 
задругата. 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за работните односи,. кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

— да имаат завршено средно електро техничко 
училиште; 
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— 10 години работно искуство во струката, и 
на соодветни раководни работни места; 

— да поседуваат морално-политички квали-
тети; , 

— да не се осудувани за кривични дела. 
Пријавите со комплетната документација се 

доставуваат на адреса: Монтажна задруга „ЕКЕР-
ГО СКОПЈЕ" — Скопје, ул. „М. Хаџивасилев Јас-
мин", блок 7/3. 

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена од денот на 
објавувањето. 

Непотполните и неб л аго времените пријави -
молби нема да бидат земени во разгледување. 

Работничкиот совет на РЃО „Бетон", ООЗТ — 
XIII-то градилиште — Радовиш 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

Врз ' основа на "член 95 став 1 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17/49) и член 267 точка 5 ,од Статутот на општи-
ната Титов Велес, 

(Собранието на општината Титов Велес, на за-
едничката седница на Соборот на здружен труд, 
Соборот на месните заедници и Општествено-по-
лит,ичкиот собор, одржан н а 5 јули 1983 година, 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе се врши избор на еден судија на Оп-
штинскиот суд — Титов Велес 
Заинтересираните кандидати кои ги исполну-

ваат условите од член 91 став 1 од Законот за ре-
довните судови, пријавите да ги поднесуваат до 
Собранието на општината Титов Велес — Комисија 
за избор и именување, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето. (312) 

за реизбор на индивидуален работоводен орган 
— директор 
Покрај општите услови, предвидени со Зако-

нот, кандидатот треба да ги исполнува и след-
ните посебни услови: 

— да има завршено висока или жиша GC (дин. 
град, инженер или инженер," дип. архитект или 
инженер архитект, дипл. машински инженер или 
инженер, дин. економист или економист, дин. прав-
ник ,или правник); 

— да има пет години работно искуство во стру-
ката; 

— да поседува организациони способности; 
— да поседува општествено-политички и мо-

рални квалитети; 
— да е афирмиран како стручњак во својата 

област; 
— да не е осудуван по член 511 од ЗЗТ. 
Пријавите со потребните документи да ,се под-

несуваат на адреса „РЃО „Бетон", ООЗТ — XIII 
градилиште — Радовиш. 

,Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Неко мил етираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. 

Работничкиот совет на ИГМ „Брегалница", с. 
Кучичино — Кочани 

I 
' р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на- шеф на Финансиско-сметководен 
сектор 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да имаат завршено економски факултет, со 
најмалку 2 години работно искуство; 

— да имаат завршено прв степен на економски 
факултет или виша економска школа — книговод-
ствен смер со најмалку 4 години - работно иску-
ство. 

Конкурсот ќе трае 30 дена од де,нот на обја-
вувањето во „С,лужбен весник на СРМ". 

Молбите со другите потребни документи се до-
ставуваат до Работничкиот совет на ИГМ „Бре-
галница", с. Кучичино — Кочани. 

Личниот доход според Правилникот. 
Некомплетираните документи нема да бидат 

земени во разгледување. - (809) 

Врз ,основа на член 95 од Законот за редовни-
те судови („Службен весник на СРМ" бр.4 17/79), 
Собранието на општината Кочани и Виница 

О Б Ј А В У В А 

дека Општинскиот суд во Кочани ќе врши 
избор на: 
— претседател на судот; 
— двајца судии за судското одделение во Ви-

ница ; 
— еден судија за Општинскиот суд во Ко-

чани и 
—, реизбор на двајца судии во Општинскиот 

суд — Кочани. 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите по 

член 91 од Законот за редовните судови треба да 
поднеса,т пријави до Собранието на општината Ко-
чани — Комисија за избор и именување, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето во весникот „НоЈ 

ва Македонија". (313) 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за привремена - забрана на корис-
тењето на земјоделското земјиште за не-
земјоделски намени — — — — — 449 
Закон за обез,бедување средства за из-
градба на електроенергетски објекти — 450 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за, посебниот данок на промет 
на производи и услуги — — — — — 
Закон за собирање, користење, прера-
ботка и промет на отпадните материјали 
што се користат како секундарни суро-
вини — — ,— — — — — — — 
Заклучоци за остварување на политика-
та на општествено-економскиот развој 
на Социјалистичка Република Македо-
ја до краЈОт на 1983 година — — — 453 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 1:15/81 од 29 декември 1982 го-
дина — — — — — — — — — 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 216/82 од 9 јуни 1983 година — 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 233/82 од 24 јуни 1983 година 

450 

451 

456 

457 

458 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 
број 40109-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


