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З А К О Н 

З А Е Н Е Р Г Е Т И К А 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат односите и условите 

за вршење на дејностите во областа на енергетиката, 
начинот на усогласување на развојот на овие дејно-
сти со општествен,ите планови за развој на Република-
та заради обезбедување со енергија, начинот на утвр-
дување на задоволувањето на заедничките потреби и 
интереси во областа на енергетиката, штедењето, ра-
ционалното производство .и користење и супституци-
ја на енергијата, заштита на енергетските објекти, 
уреди и постројки, заштита на човековата околина 
од штетното влијание при работата на енергетските 
објекти, уреди и постројки, остварувањето на посеб-
ниот општествен интерес и надзорот. 

Член 2 
Дејности во областа на енергетиката, во смисла 

на овој закон, се: 
1. Производството, пренесувањето и дистрибуци-

јата на електрична енергија (електростопанство); 
2. Производството, преработката и прометот на 

јаглен,-
3. Производството, преработката, транспортот и 

прометот на нафта, деривати на нафта и природен 
гас и дистрибуција на природен гас,-

4. Производството, пренесувањето и дистрибуци-
јата на топлинска енергија,- и 

5. Производството и користењето на други видови 
енергија. 

Член з 
Дејностите производство, пренесување и дистри-

буција на електрична енергија, производство и пре-
работка на јаглен, производство и преработка на на-
фта и деривати на нафта и производство, транспорт 
и дистрибуц,ија на природен гас, се дејности од по-
себен општествен интерес. 

Член 4 
Производство на електрична енергија, во сми-

сла на овој закон, е производството на електрична 
енергија во хидроелектраните централи, термоелек-
тричните централи, термоелектричните централи-топ-
лани и други електрични централи (во натамошниот 
текст: електрични централи). 

Пренесувањето на електрична енергија, во сми-
сла на овој закон, е пренесувањето на електрична 
енергија од електрични централи врзани на пре-
потената мрежа на територијата на Републиката, од-
носно од електричните централи на електроенергет-
ските системи надвор од територијата на Републи-
ката, до електроетопанските организации кои вршат 
дистрибуција на електрична енергија, односно до ко-
рисниците кои се директно приклучени на пренос-
ната мрежа, како и пренесување на електрична енер-
гија за потребите на електроенергетските системи 
надвор од Републиката (транзит на електрична енер-
гија). 

Дистрибуција на електрична енергија, во сми-
сла на овој закон, е преземањето, распределбата и 
испораката на електрична енергија до корисниците 
приклучени на дистрибутивната мрежа. 

Член 5 
Производство на јаглен, во смисла на овој за-

кон, е експлоатацијата на јагленот (вадење на јагле-
нот од лежиштето, збогатување и облагородување). 

Преработка на јаглен, во смисла на овој закон, 
е постапката со која се добива кокс, полукокс и 
други хемиски производи од јагленот. 

Промет на јаглен, во смисла на овој закон, е 
подготвувањето, набавувањето, испораката и продаж-
бата на јаглен. 

Член 6 
Производство на нафта и природен гас, во сми-

сла на ,овој закон, е отворањето на нафтено-гасните 
лежишта и експлоатацијата на нафта и природен гас. 

Преработка на нафта и природен гас, во смисла 
на овој закон, е рафинериската преработка на нафта 
и природен гас заради добивање деривати на нафта 
и други хемиски производи. 

Транспорт на нафта и деривати на нафта, во 
смисла на овој закон, е утоварувањето, растовару-
вањето, претоварувањето, складирањето на нафта и 
деривати на нафта и нивно пренесување со нафто-
води, продуктоводи, танкери, авто или железнички 
цистерни и други превозни “средства. 

Промет на нафта, деривати на нафта и приро 
ден гас, во смисла на овој закон, е подготвувањето 
набавувањето, испораката и ^ нивната продажба. 

Транспорт на природен гас, во смисла на овој 
зако/н, е п,ренесувањето на природен гас со гасоводи 

Дистрибуција на природен гас е преземањето, 
распределбата и испораката на природниот гас де 
корисниците приклучени на дистрибутивната мрежа, 
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Член 7 
П,роизводство на топлинска енергија, во см,исла 

на овој закон, е производство на топлина (пареа, 
топла и врела вода и слично) во топлани, термоелек-
трани-топлани и индустриски енергани, како и про-
изводство и користење на геотермална енергија и 
отпадна топлина. 

Пренесување на топлинска енергија, во смисла 
на овој закон, е пренесувањето на таа енергија од 
изворите до објектите за дистрибуција. 

Дистр,ибуција на топлинска енергија, во смисла 
на овој зако,н, е преземање, распределба и испорака 
на топлинската енергија до корисниците. 

Член 8 
Производство и користење на други видови енер-

гија, во смисла на овој закон, е истражувањето и соз-
давањето услови за користење на сончевата енерги-
ја, енергијата на ветерот, енергијата од биомаса и 
друго. 

Член 9 
Корисници на енергија, во смисла на овој закон, 

се: организациите на здружениот труд, другите са-
моуправни организации и заедници, општествено-по-
литичките и општествените организации, други орга-
низации и заедници, државните органи, Југословен-
ската народна армија, работните луѓе што самостој-
но вршат дејност со личен труд со средства на тру-
дот 'во сопственост на граѓаните, г р аѓ алеко - п р авни те 
лица и граѓаните, кои преземаат и користат енер-
гија за вршење на стопанска и друга дејност, однос-
но за задоволување на своите потреби. 

Член 10 
Организациите на здружениот труд можат да 

вршат дејност во областа на енергетиката кога об-
јектите, уредите и постројките за производство, пре-
несување и дистрибуција на енергија ги исполнуваат 
пропишаните технички и други услови. 

Член 11 
Самоуправната интересна заедница за енергети-

ка на Македонија ги врши особено следните работи: 
— ја утврдува политиката и целите на развојот 

на енергетиката во согласност со целите и задачите 
утврдени со' општествените планови на Републиката; 

— ги усогласува меѓусебните односи, права, об-
врски и одговорности на организациите на здруже-
ниот труд од областа на енергетиката и корисни-
ците на енергија; 

— ги усогласува плановите и програмите за раз-
вој на одделни видови енергија; 

— д,онесува програми за развој на енергетиката 
во Републиката; 

— учествува во донесувањето и реализацијата на 
заедничките програми за развој на енергетиката на 
ниво на земјата; 

— го усогласува и донесува долгорочниот и сред-
норочни^ енергетски биланс на Републиката; 

— го усогласува и донесува годишниот енергет-
ски биланс на Републиката; 

— пропишува општи услови за испорака на соод-
ветен вид енергија; 

— донесува тарифни системи и тарифни ставо-
ви ла испорака на енергија; 

— учествува во утврдувањето на заедничките 
елементи за формирање на цен,ите на енергетските 
видови застапени во потрошувачката; 

— ги пропишува критериумите за опре де дување 
општ недостиг на соодветен вид енергија и за ре-
доследот и начинот на обезбедување на корисници-
те со енергија во устови на недостиг; 

— ги утврдува подготовките на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита што се од 
заеднички интерес за организациите на здружениот 
труд од областа на енергетиката; 

— врши и други работи и задачи утврдени со 
овој закон, самоуправната спогодба за основање и 
со другите самоуправни општи акти на Заедницата. 

Член 12 
Дејноста на Самоуправната интересна заедница 

за енергетика на Македонија е од посебен опште-
ствен интерес. 

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ВО 
ОБЛА,СТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

1. Заеднички одредби 

Член 13 
Дејности од областа на енергетиката од член 2 

на овој закон, можат да вршат организациите на 
здружен,иот труд на кои тоа им е основна дејност. 

Производство на енергија, покрај организациите 
од став 1 на овој член, можат да вршат и други ор-
ганизации на здружениот трз^д за свои потреби. 

Кога производството на електричната и топлин-
ската енергија ги надминува потребите на органи-
зациите на здружениот труд од став 2 на овој член, 
во согласност со Самоуправната интересна заедни-
ца за енергетика на Македонија, вишокот на елек-
тричната и топлинската енергија може со договор да 
се отстапи на организациите на здружениот труд на 
кои производството и испораката на тие видови енер-
гија им е основна дејност. 

Член 14 
Граѓаните можат да вршат производство на елек-

трична енергија за сопствени потреби и за потре-
бите на други корисници. 

Производството на електрич,на енергија што ги 
надминува потребите на производителите од став 1 
на овој член, како и производството наменето за 
потребите на други корисници, во согласност со Са-
моуправната интересна заедница за енергетика на 
Македонија се вклучува во електроенергетскиот сис-
тем на Републиката, под услови и на начин утврдени 
со општите услови за испорака на електрична енер-
гија. 

Член 15 
Организациите на здружениот труд од областа 

на енергетиката се должни на корисниците да им 
обезбедат енергија во согласност со енергетскиот би-
ланс и во договорените количества квалитет, рокови 
и цена. 

Член 16 
Организациите на здружениот труд од областа 

на енергетиката во рамките на својата дејност се 
должни да ги истражуваат и користат енергетските 
извори на начин кој обезбедува рационално искорис-
тување и проширување на производните објекти, уре-
ди и постројки и трајно и непрекинато снабдување 
на корисниците со енергија. 

Член 17 
Организац,иите на здружениот труд од областа 

на енергетиката донесуваат годишни програми за 
одржување на објектите, уредите и постројките (пре-
глед, ремонт, контролни мерења и испитувања). 

При донесувањето на програмите од став 1 на 
овој член, организациите на здружениот труд се 
долж,ни да го планираат и меѓусебно да го усогла-
сат одржувањето ,на објектите, уредите и построј-
ките во време кое најмалку им штети на корисни-
ците. 

Во случај на потреба од преземање на неопход-
ни работи на објектите, уредите и постројките што 
не се планирани, а чие одлагање би ги довело во 
опасност животите на луѓето и имотот, организа-
циите на здружениот труд од став 1 на овој член 
се должни работите да ги извршат во најкус можен 
рок, за што ги известуваат корисниците. 

Член 18 
Организациите на здружениот труд од областа 

на енергет,иката го планираат развојот според про-
писите за системот на општественото планирање и 
според одредбите на овој закон. 
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Член 19 
Организациите на здружениот труд што учеству-

ваат во процесот на производството, преносот и 
дистрибуцијата на ист вид енергија, меѓу.себно го 
усогласуваат своето работење заради обезбедување 
оптимално користење на расположливите енергет-
ски потенцијали и економично и рационално корис-
тење на изворите на енергија, објектите, уредите и 
постројките и обезбедување единство во планирање-
то на развојот. 

Член 20 
Организациите на здружениот труд од областа 

на енергетиката, за видот на енергијата кој го про-
изведуваат или испорачуваат, донесу.ваат годишни, 
среднорочни и долгорочни биланси. 

Предлозите на годишните биланси за наредната 
година организациите од став 1 на овој член се 
должни да ги достават за усогласување до Самоуп 
равната интересна заедница за енергетика на Маке-
донија најдоцна до 1 октомври во тековната година 
а да ги усогласат и донесат до крајот на тековната 
година. 

Член 21 
Потребите од вкупните количества на енергија 

и од одделни видови енергија 'во Републиката за оп-
ределен временски период и можностите за нивно 
задоволување со производство и набавка се утврду-
ваат со енергетски биланси на Републиката, што се 
донесуваат во согласност со општествените планови 
на Републиката и резолуциите за политиката на 
остварувањето на тие планови во тековната година. 

Годишниот енергетски биланс на Републиката се 
донесува до крајот на тековната, за наредната го-
дина. 

Член 22 
Работи на раководење со сложени енергетски 

објекти може да врши работник со најмалку VI^ 
степен на стручна подготовка од соодветна струка, 
најмалку три години работно искуство во енергети-
ката и положен стручен испит. 

Работи на раководење со погоните на построј-
ките и уредите на сложените енергетски објекти мо-
же да врши работник со најмалку VIIt степен на 
стручна подготовка од соодветна струка, со најмалку 
три години работно искуство во струката и положен 
стручен испит, односно работник кој има најмалку 
VIi .степен на стручна подготовка од соодветна стру-
ка, најм,алку три години работно искуство во енер-
гетиката и положен стручен испит. 

Како сложени енергетски објекти од ставовите 
1 и 2 на овој член, се сметаат енергетските објекти 
со моќност преку 100 MW, објекти за пренос на 
електрична- енергија преку 200 KV, рафинерија на 
нафта, нафтоводи и гасоводи и рудници за јаглен. 

Член 23 
Работи на надзор над техничко-технолошкото 

функционирање на енергетските системи во Републи-
ката и техничко-технолошкото раководење со пого-
ните на тие системи може да врши работник со 
најмалку VIIi степен на стручна подготовка од соод-
ветна струка, со најмалку три години работно иску-
ство во струката и положен стручен испит, а работи 
на управување и надзор над функционирањето на 
деловите на тие системи може да врши работник со 
VI или V степен на стручна подготовка од соодвет-
на струка, со најмалку три години, работно иску-
ство во енергетиката и положен стручен испит, до-
колку со друг закон не е поинаку уредено. 

Член 24 
Работи на ракување со енергетски објекти, уре-

ди и постројки можат да вршат работници и тоа-. 
1. Работи на ракувач со парни турбини, гасни и 

хидротурбини за производство на електрична енер-
гија, котелски постројки со инсталирана моќност пре-
ку 5 MW и котелски постројки со механизирано ло-
жење, мотори со внатрешно согорување со моќност 
преку 200 KW, компресори и разладни постројки со 
моќност преку 200 KW, пумп,ни станици со моќност 
преку 200 KW, котелски постројки за централно гре-

ење со инсталирана моќност преку l MW, работен 
притисок 0,5 бари и температура на водата до 110о(С, 
трафостаници и разводни постројки за електрична 
енергија, диспечерски центри и електрокоманди, 
енергетски блок за производство на електрична енер-
гија, уреди за сушење со моќност преку 500 KW и со 
технолошки печки на течно и гасно гориво со моќ-
ност преку 6,5 MW, — работник кој има најмалку 
IV степен стручна подготовка од енергетска, машин-
ска или електро-струка, со работно искуство од нај-
малку 12 месеци на соодветното работно место и по-
ложен стручен испит. 

2. Работи на ракувач со котел ски постројки со 
инсталирана моќност до 5 MW, парни машини, ком-
пресори и разладни постројки со моќност до 200 KW, 
пумпни станици со моќност до 200 KW и со гасни 
генератори — работник кој има најмалку III степен 
стручна подготовка од енергетска, машинска или 
електро-струка, со работно искуство од најмалку 12 
месеци на соодветното работно место и положен 
стручен испит. 

3. Работи на ракувач со котелски постројки кои 
рачно се ложат, котелски постројки за централно 
греење со инсталирана моќност од 0,2 MW до 1 MW, 
работен притисок 0,5 бари и температура на водата 
И0оС, клима постројки, уреди за хемиска подготов-
ка на напојна, котелска и разладат вода преку 15 м3 

на час. уреди за полнење и манипулирање со тех-
нички гасови, садови под притисок од прва и втора 
класа и уреди за сушење со моќност до 500 KW — 
работник кој има најмалку II степен стручна, подго-
товка од енергетска, машинска, електро или хемиска 
струка, со работно искуство од најмалку б месеци 
на соодветното работно место и положен стручен 
испит. 

Член 25 
Стручен испит за работи на раководење, надзор 

и ракување со енергетските објекти, постројки и уре-
ди се полага пред комисија на републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на енергетиката. 

Член 26 
Републичкиот комитет за енергетика, индустрија 

и мало стопанство ќе ја пропише програмата и на-
чинот на полагање на стручниот испит за работни-
ците што работат на работите од член 22, 23 и 24 
на овој закон. 

2 Испорака на енергија 

Член 27 
Испорака на одделни видови енергија се врши 

преку енергетски системи, под услови и на начин 
утврдени со овој закон. 

Под енергетски системи од став 1 на овој член 
се подразбираат електроенергетскиот и гасоводниот 
систем на Републиката, како и за потесно подрачје, 
системот за производство, пренесување и дистрибу-
ција на топлинска енергија. 

Член 28 
Организациите на здружениот труд кои испора-

чуваат енерг,ија од енергетскиот систем (во ната-
мошниот текст-, испорачатели на енергија), можат да 
ја испорачуваат, а корисниците на енергија да ја ко-
ристат, ако нивните енергетски објекти, уреди и ин-
сталации ги исполнуваат условите утврдени со про-
писите и техничките нормативи за соодветниот вид 
енергија, со кои се обезбедува непречена испорака 
на енергија во договореното количество, моќност и 
континуитет и безбедност на луѓето и имотот. 

Член 29 
Испорачателот на енергија е должен да го при-

клучи корисникот на енергетскиот систем ако му е 
издадена енергетска согласност. 

Член 30 
Испорачателот на енергија може привремено да 

ја прекине испораката на енергија, ако утврди дека 
енергетските објекти, уреди и инсталации не ги 
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пополнуваат условите предвидени со техничките про-
писи и нормативи за непречена испорака на енер-
гија или постојат недостатоци, за што писмено го 
известува корисникот и општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на електроенергетската 
инспекција, односно Републичкиот инспекторат за 
техничка инспекција 

Член 31 
Испорачателот на енергија може привремено да 

ја прекине испораката на енергија и поради плани-
рани: 

— прегледи, ремонти и реконструкции; 
— испитувања и контролни мерења; 
— одржување и проширување на своите објекти, 

уреди и инсталации. 
Привремениот ,прекин од став 1 на овој член 

испорачателот на енергија може да го врши во вре-
ме кога најмалку му нанесува штета на корисни-
кот, во согласност со програмата за одржување на 
објектите, уредите и постројките и со годишниот 
енергетски биланс. 

За денот и часот на привремениот прекин испо-
рачателот на енергија мора писмено да го извести 
корисникот, а доколку се работи за поголема група 
корисници, тоа да го стори преку средствата за јав-
но информирање (дневниот печат, радиото и теле-
визијата и др.) најмалку 24 часа пред прекинот на 
испораката на енергија. 

Член 32 
Ако во текот на годината се јави потреба од 

привремен прекин на испорака на енергија поради 
вонредни прегледи, ремонти, испитувања, контролни 
мерења и одржување на објектите, уредите, инстала-
циите; времето и должината на траењето на преки-
нот се утврдува со договор меѓу испорачателот и 
корисникот на енергија. Доколку не се постигне до-
говор за привремениот прекин одлучува општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на елек-
троенергетската инспекција, односно Републичкиот 
инспекторат за техничка инспекција. 

Член 33 
Испорачателот на енергија може по претходно 

писмено предупредување да му ја прекине испора-
ката на енергија на корисникот ако: 

— пречи да се врши испорака на енергија на 
ДРУГИ КОРИСНИЦИ; 

— по опомена на испорачателот, не ја намали 
моќноста, односно количеството на потрошувачката 
на договорената вредност и во утврдениот рок; 

— во случај на недостиг на енергија не се при-
држува кон пропишаните мерки за намалување на 
потрошувачката; 

— не врши плаќања за испорачаната енергија во 
утврдениот, рок според општите услови за испорака 
на енергија-и договор за испорака. 

Член 34 
Испорачателот на енергија може без претходно 

писмено предупредување да му ја прекине испора-
ката на енергија на корисникот ако: 

— со користењето на своите енергетски објекти, 
уреди или инсталации го загрозува животот или 
здравјето на луѓето или го загрозува имотот,-

— во рокот кој го утврдил органот на управата 
надлежен за инспекција во областа на енергетиката 
ќе ги отстрани недостатоците на неговите енергет-
ски објекти, уреди или инсталации; 

— без согласноста на испорачателот изврши при-
клучување на својот објект, уред или инсталација на 
енергетскиот систем, односно ако преку своите об-
јекти, уреди или инсталации овозможи приклучува-
ње на друг корисник; 

— оневозможи правилно евидентирање на по-
трошената енергија или ако ја користи енергијата 
без мер,ни уреди или со мерни уреди кои не се 
договорени; 

— на овластените лица им одбие или оневозмо-
жи пристап до сите делови на приклучокот, до 
заштитните и мерните уреди и до енергетските об-
јекти, уреди и -и,нсталации за кои постои сомнение 
дека се причина за појавените пречки во испораката; 

— тоа го бараат потребите на општонародната 
одбрана во согласност со Планот за одбрана на Ре-
публиката, односно општината. 

Член 35 

Доколку испорачателот на енергија неосновано 
ја прекинал испораката на енергија, е должен во 
најкус можен рок, а најдоцна во рок од 24 часа 
откако органот од член 30 на овој закон утврдил 
неоснованост, повторно да го приклучи корисникот. 
Корисникот на кого неосновано му е прекината ис-
пораката на енергија има право на надоместок на 
штетата. 

Член 36 

Испораката ма енергија не смее да се прекине 
ниту ограничи, освен во случај на виша сила, за 
објектите, уредите и постројките на кои со преки-
нот или ограничувањето се доведува во опасност 
животот и здравјето на луѓето, како и на објектите 
кои се од битно значење за стопанскиот развој на 
Републиката. 

Со општите услови за испорака на одделни ви-
цови енергија од енергетските системи се определу-
ваат објектите, уредите и постројките од став 1 на 
овој член, како и начинот на обезбедување со енер-
гија во случај на виша сила. 

Член З7 

Односите меѓу испорачателот и корисникот на 
енергија се уредуваат во согласност со општите ус-
лови за испорака на соодветен вид енергија, тари-
фните системи за одделни видови енергија и со 
други општи акти на организациите на здружениот 
труд од областа на енергетиката и на Самоуправ-
ната интересна заедница за енергетика на Македо-
нија, во согласност со овој закон. 

Член 38 

Со општите услови за испорака на соодветен 
вид на енергија од енергетските системи поблиску 
се определуваат условите и начинот на испорака и 
меѓусебните права, обврски и одговорности на испо-
рачателот и корисникот на соодветниот вид енерги-
ја, а особено.-

— условите за издавање на енергетска соглас-
ност за приклучување на корисникот во енергетскиот 
систем или за зголемување на обемот на потрошувач-
ката кај постојните корисници; 

— условите, начинот и рокот на склучување на 
договорот за испорака на соодветниот вид е,нергија, 
местото на предавањето и мерење на соодветниот 
вид енергија и обврските на испорачателот за кон-
тинуирано снабдување на корисникот со договоре-
ниот квалитет на енергија; 

— начинот на пресметување и наплатување на 
испорачаната енергија и висина на договорената каз-
на во случај на нередовна и неквалитетна испорака, 
односно нередовно преземање на енергијата од стра-
на на корисникот; 

— условите и начинот на ограничување или пре-
кин на испораката на соодветниот вид енергија во 
случај на недостиг; 

— условите и начинот на обештетување на ко-
рисниците на енергија во случај на намалена испо-
рака или прекин. 

Општите услови за испорака на електрична енер-
гија, покрај елементите од став 1 на овој член со-
држат и услови за вклучување, односно преземање 
на електрична енергија произведена од граѓани. 

Општите услови за испорака на соодветен вид 
енергија се објавуваат во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 
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Член 39 
Испораката на електрична енергија, природен 

гас и топлинска енергија се врши според тарифни 
ставови, во рамките на соодветните тарифни систе-
ми за продажба. 

Со тарифниот систем за продажба на соодвет-
ниот (вид енергија се утврдуваат тарифните ставови 
во однос на времето на потрошувачката (час, ден, 
месец и сезона на потрошувачката), ангажираната 
моќност, количеството и квалитетот на енергијата 
што се презема (активна и реактивна енергија), ка-
тегоријата на потрошувачката, односно на корисни-
кот за кој се применуваат одделни тарифни ставови. 

3. Енергетска согласност 

Член 40 
Секој нов корисник на енергија што се приклу-

чува на енергетски систем, постојниот корисник што 
врши реконструкција на енергетски објекти, уреди 
и инсталации или ја зголемува потрошувачката на 
енергија, освен домаќинствата, е должен да прибави 
енергетска согласност од испорачателот на соодвет-
ниот вид енергија. 

Енергетска согласност за потрошувачка на 
енергија поголема од 20 ТЈ годишно (5,5 милиони 
КУУч) издава испорачателот на соодветниот вид 
енергија, по претходна согласност од Републичкиот: 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопан-
ство. 

Член 41 
Испорачателот на енергија е должен во рок од 

30 дена од поднесувањето на барањето да издаде 
енергетска согласност. 

Против решението за енергетска согласност од 
став 1 на член 40 на овој закон може да се изјави 
жалба до општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на енергетиката, а против решението за 
енергетска согласност од став 2 на член 40 на овој 
закон, може да се изјави жалба до Републичкиот' 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопан-
ство. 

4. Дејности во областа на енергетиката 

а) Електростопанство 

Член 42 
Електроенергетскиот систем на Републиката е 

единствена технолошка и економска целина што ја 
сочинуваат дејностите: производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија на територи-
јата на Републиката. 

Електроенергетскиот систем на Републиката е 
составен дел на електроенергетскиот систем на Југо-
славија. 

Електроенергетскиот систем на Републиката се 
поврзува со електроенергетските системи на другите 
републики и автономни покраини, а преку електро-
енергетскиот систем на Југославија и со електроенер-
гетските системи на соседните земји. 

Член 43 
Основни дејности во електростопанството се: про-

извод,ство, пренесување и дистрибуција на електрич-
на енергија. 

Член 44 
Организациите на здружениот труд од електро-

стопанството се должни меѓусебно и со корисниците 
на електрична енергија да ги усогласуваат заеднич-
ките планови за развојот, технологијата и организа-
цијата на производството, пренесувањето и дистрибу-
цијата на електрична енергија, во согласност со за-
едничкиот план на ниво на земјата како и експлоа-
тацијата, одржувањето на електроенергетските об-
јекти, постројки и уреди, со што се обезбедува ра-
ционално користење на електроенергетските објекти, 
постројки и уреди, уредно и трајно снабдување на 
корисниците со електрична енергија и единство на 
електроенергетскиот систем на Републиката. 

Член 45 

Со самоуправната спогодба за здружување во 
разни облици на здружување на организациите на 
здружениот труд што вршат производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија се уре-
дува особено: начинот на извршувањето на работите 
со кои се остварува непречено функционирање на 
електроенергетскиот систем и одговорноста за нив-
но извршување, начинот на усогласување на меѓу-
себните односи во изградбата на нови и проширува-
ње на постојните капацитети на електроенергетските 
објекти и начинот и условите за нивно финансирање, 
начинот и условите за обезбедување и унапредување 
на организацијата на работењето и за обезбедување 
на рационалност во производството, пренесувањето и 
дистрибуцијата на електрична енергија, правата, об-
врските и одговорностите за обезбедување на ква-
литетно и континуирано производство и испорака на 
електрична енергија на корисниците и други пра-
шања од значење за обезбедување на единството на 
електроенергетскиот систем. 

Член 46 

Организациите на здружениот труд во електро-
стопанството со самоуправни спогодби и други само-
управни општи акти го уредуваат и усогласуваат осо-
бено: следењето и анализирањето ,на остварувањето 
на електроенергетскиот биланс, условите за работа 
на електроенергетскиот систем на Републиката, про-
изводството и потрошувачката на електрична енер-
гија по структури, користењето на електроенергет-
ските објекти, уреди и постројки, начинот на обез-
бедување на погонска подготвеност и техничка ис-
правност ,на електроенергетските објекти, уреди и 
постројки и нивната заштита од хаварија^ експло-
зија, пожар и други штетни дејства, мерките за ра-
ционално производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија и заштита на луѓето и имо-
тот, редовното одржување и периодичното испитува-
ње на објектите, уредите и постројките, условите за 
.вршење на работите на раководење и ракување со 
објектите, уредите и постројките, меѓусебните об-
врски при ограничувањето на испораката на елек-
трична енергија во услови на недостиг и одговор-
ностите за спроведување на оваа мерка, начинот на 
работата на диопечерските служби и нивната коор-
динација, како и начинот на спроведување и оства-
рување на системот на врските. I 

Член 47 

Заради трајно и квалитетно снабдување на ко-
рисниците со електрична енергија, организациите на 
здружениот труд од електростопанството се должни 
да вршат периодични испитувања на техничко-тех-
нолошката и функционалната исправност на објек-
тите, уредите и постројките за производство, прене-
сување и дистрибуција на електрична енергија. 

За извршените испитувања од став 1 на ОВОЈ 
член, организациите на здружениот труд од електро^ 
стопанството водат посебна евиденција која ги со-
држи податоците за: предметот и видот на испи 
тувањето, времето од претходното испитување, орга-
низацијата и лицата кои ги вршеле испитувањата и 
одговорното лице под чиј надзор се извршени ис-
питувањата, утврдената состојба и предл ожените' 
мерки за обезбедување на погонска спремност на 
објектот за користење. 

Образецот за водење на евиденцијата за перио-
дичните испитувања на електроенергетските објекти, 
уреди и постројки од став 1 на овој член, го про-
пишува ,претседателот на Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и мало стопанство. 

Член 48 

Работна организација во електростопанството мо-
же да се основа ако покрај општите услови се обез-
бедува единство на производството, пренесувањето и 
дистрибуцијата на електрична енергија. 
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Член 49 
Работниците во електростопанството имаат право 

и должност дел од работната организација да ја 
организираат како основна организација под услови 
утврдени со Законот за здружениот труд и овој закон. 

Член 50 
Работна целина во електростопанството за про-

изводство на електрична енергија претставува дел 
ед работната о/рганизација во која се остварува 
производство со објекти: 

— на одредено речно подрачје со инсталирана 
моќност од најмалку 100 MW или ако објектот за 
производство на електрична енергија е единствен на 
речното подрачје и е со инсталирана мо-ќност од 
најмалку 40 MW (хидроелектрична централа); 

— на одредени лежишта, односно базени на ја-
глен, со инсталирана моќност од најмалку 100 MW 
или ако објектите во производството на електрична 
енергија користат течно, гасовите или нуклеарно го-
риво со инсталирана моќност од најмалку 100 MW 
(термоелектрични централи или термоелектрична то-
плана). 

Речно подрачје од алинеја 1 став 1 на овој член 
е подрачјето на реките: Вардар, Црн Дрим со Ра-
дика, Црна Река и Треска. 

Член 51 
Работниците во електростопанството, во соглас-

ност со карактерот на процесот на трудот и со ус-
ловите на трудот можат да го организираат произ-
водството на електрична енергија во работна единица 
— мала електрична централа во рамките на основ-
ната организација ,на здружениот труд за производ-
ство на електрична енергија. 

Под мала електрична централа од став 1 на 
овој член се подразбира електрична централа со 
моќност до 15 MW која за производство на електрич-
на енергија -користи хидроенергија, соларна енерги-
ја, енергија на јаглен, ветер, енергија на биомаса 
или друг вид енергија. 

Член 52 
Работна целина во електростопанството за пре-

несување на електрична енергија претставува дел од 
работната организација во кој со електрични уреди 
и постројки со определено напо-нско ниво се оства-
рува пренесување и распределување на електрична 
енергија на целата територија на Републиката. 

Под електрични уреди и постројки за пренесу-
вање на електрична енергија, од став 1 на овој член 
се подразбираат, преносните далноводи од напонско 
ниво од 110 KV И ПОВИСОКО напонско ниво, кои ги 
поврзуваат постројките за распределување на елек-
тричната енергија во Републиката и служат како врс-
ка меѓу електроенергетскиот систем на СР Маке-
донија и електроенергетските системи на другите 
социјалистички републики и социјалистички автоном-
ни покраи,ни и соседните земји. 

Под електрични уреди и постројки за распреде-
лување на електрична енергија од став 1 на овој 
член се подразбираат постројките за распределување 
на електрична енергија од напонско ниво од 110/35 
KV И повисоко напонско ниво, на кои се приклучени 
преносните далноводи од став 2 на овој член, дал-
поводите на директните корисници и далноводите на 
дистрибути,вната електрична мрежа. 

Под директни корисници на електрична енерги-
ја од став 3 на овој член се подразбираат корисни-
ците на електричната енергија кои непосредно се 
поврзани на постројките за пренесување на елек-
трична .енергија. 

Член 53 
Работна целина во електростопанството за дис-

трибуција на електрична енергија претставува дел 
од работната организација во кој со електрични уре-
ди и постројки со определено напо,нско ниво се ос-
тварува дистрибуција и распределување на електрич-
на енергија на одредено територијално подрачје во 
кое се обезбедува функционална поврзаност и усло-
ви за рационална организираност на дистрибуцијата 

на електрична енергија, а потрошувачката на елек-
трична енергија изнесува најмалку 600 GWh годишно. 

Под електричн-и уреди и постројки за дистрибу-
ција на електрична енергија, од став 1 на овој член, 
се подразбира дистрибутивната електрична мрежа од 
напонско ниво 11 KV, 35 KV, 20 KV, 10 KV И 0,4 KV, 
која ги поврзува распределител,ните уред,и и построј-
ки за пренесување на електрична енергија со распре-
делителните дистрибутивни уреди и постројки, ма-
лите електрични централи и дистрибутивните корис-
ници на електрична енергија. 

Под електрични уреди и постројки за распреде-
лување на електрична енергија, од став 1 на овој 
член, се подразбираат распределителните уреди и 
постројки од напонско ниво 110/35 KV и пониско 
напонско ниво, на кои е приклучена дистрибутивната 
електрична мрежа од став 2 на овој член и дистри-
бутивните корисници на електрична енергија. 

Под дистрибутивни корисници на електрична 
енергија од ставовите 2 и з на овој член се подраз-
бираат корисниците на електрична енергија кои со 
своите основни средства се приклучени на дистри-
бутивната електрична мрежа или на распределител-
ните уреди и постројки за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Член 54 

Производство на електрична енергија може да 
се организира во работна единица — мала елек-
трична централа, во рамките на основната органи-
зација на здружениот труд за дистрибуција на елек-
трична енергија, ако со оглед на подрачната лоци-
раност на малата електрична централа не постојат 
технички, економски и организациони услови за неј-
зино организирање во смисла на член 51 од овој 
закон. 

б) Производство, преработка и промет на јаглен 

Член 55 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

производ,ство, преработка и промет на јаглен, се 
должни да ги РОВ ртува ат своите обврски спрема ко-
рисниците согласно со утврдениот енергетски биланс 
и општите услови за испорака на јаглен. 

Член 56 

Снабдувањето со јаглен не може да се запре 
на корисниците кај кои прекинот во испораката би 
ги довел во опасност животот и здравјето на луѓето 
или би предизвикал поголеми нарушувања во сто-
па,нството на Републиката. 

Со општите услови за испорака на јаглен се 
определуваат корисниците од став 1 на овој член 

Член 57 

Електричните централи, поголемите корисници 
на јаглен од член 79 став 2 на овој закон и про-
метните организации на јаглен се должни да обез-
бедат постојани залихи на јаглен во своите депонии, 
според проектот на соодветната организација на 
здружениот труд, односно количество потребно за 
најмалку петнаесетдневната работа на проектираните 
капацитети во најнеповолен зимски период. 

в) Производство, преработка, транспорт и промет 
на нафта, деривати на нафта и природен гас 

Член 58 

Организациите на здружениот труд к-ои вршат 
производство, преработка, транспорт и промет на 
нафта, деривати на нафта и природен гас се долж-
ни меѓусебно и со корисниците да ги усогласуваат 
плановите и програмите за изградба на енергетските 
објекти и постројки, технологијата и организацијата 
на производство и испорака на нафтените деривати 
и природниот гас, како и експлоатацијата и одржу-
вањето на енергетските објекти, постројки, уреди и 
инсталации, со што се обезбедува рационално ко-
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ристење на енергетските објекти, постројки, уреди 
и инсталации и уредно и трајно снабдување на ко-
рисниците со нафтени деривати и природен гас. 

Член 59 
Гасоводниот систем ,на Републиката е единстве-

на технолошка и економска целина што ја сочину-
ваат деј,ностите: производство, преработка, транс-
порт и дистрибуција на природниот гас на територи-
јата на Републиката. 

Гасоводниот систем на Републиката е составен 
дел на гасоводниот систем на Југославија. 

Член 60 
Меѓусебните односи на организациите поврзани 

во репродукциониот процес на производство, прера-
ботка, транспорт и промет на нафта, дер/ивати на 
нафта и природен гас, се уредуваат со самоуправна 
спогодба. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член се уредува особено: начинот на извршување на 
работите со кои се остварува производство, прера-
ботка, транспорт и промет на нафта и деривати на 
нафта, односно функционирање на гасоводниот сис-
тем и одговорноста за нивно извршување, начинот 
на усогласување на развојот, начинот и условите за 
обезбедување и унапредување, на организацијата на 
работењето, следењето и анализирањето на оствару-
вањето на билансите на сурова нафта, деривати на 
нафта и природен гас и правата, обврските и одго-
ворностите за обезбедување на квалитетно и кон-
тинуирано п,роизводство и испорака на деривати на 
нафта и природен гас на корисниците. 

Член 61 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

производство, преработка, транспорт и промет на 
дер,ивати на нафта и природе,н гас се должни да 
ги извршуваат своите обврски спрема корисниците 
согласно со утврдениот енергетски биланс и општи-
те услови за испорака на дериватите на нафта и 
природен гас. 

Член 62 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

промет на деривати на нафта, во случај на недостиг, 
пре,дизвикан поради планирано или вонредно одр-
жување на објектите, уредите и постројките кај про-
изводителите од кои се врши обезбедување на овие 
енергенти, се должни да преземат навремени мерки 
за обезбедување на најнеопходните количества де-
ривати на нафта за снабдување на корисниците од 
други производители во земјата или од увоз. 

Член 63 
Снабдувањето со деривати на нафта не може 

да се запре на корисниците кај кои прекинот во 
испораката би го довел во опасност животот и 
здравјето на луѓето или би предизвикал поголеми 
нарушувања во стопанството на Републиката. 

Со општите услови за испорака на деривати на 
нафта се определуваат корисниците од став 1 на 
овој член. 

г) Производство, пренесување и дистрибуција на 
топлинска енергија 

Член 64 
Производството, пренесувањето и дистрибуцијата 

на топлинската енергија до крајниот корисник сочи-
нуваат единствен технолошки и економски си,стем за 
подрачје на населено место или за дел од населено-
то место. 

Член 65 
Организацијата на здружениот труд може заед-

но со топлинска енергија да произведува и друг вид 
енергија, заради целосно искористување на капаци-
тетите, уредите и постројките или заради поголемо 
искористување на енергетските суровини во произ 
водството на топлинска енергија, 

д̂  Други видови енергија 

Член бб 
Организациите на здружениот труд чија деј-

ност е од таква природа што технолошки овозмо-
жува користење на сончева енергија, енергија на ве-
тер, енергија на биомаса и други видови енергија, 
се долж,ни да изготват елаборат од кој ќе се„ согле-
даат економските и еколошките ефекти од корнете 
њето на овие вид,ови енергија. 

Член 67 
Општествено-политичките заедници, Самоуправ 

ната интересна заедница за енергетика на Македо-
нија и организациите на здружениот труд од облас-
та на енергет,иката се должни со планирање и про-
грамирање на развојот, како и со преземање на 
други актив,ности и мерки да го поттикнуваат ко-
ристењето на другите видови енергија. 

ТП. ЗАШТИТА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ, УРЕ-
ДИ И ПОСТРОЈКИ И НА ЕНЕРГЕТСКИОТ 

ПРОСТОР 

Член 68 
Организациите на здружениот труд од областа 

на енергетиката и корисниците на енергија се долж^ 
ни да преземаат мерки на заштита на своите енер-
1етски објекти, уреди и постројки во согласност со 
посебни про,писи. 

Член 69 
Не е дозволена изградба и изведување на други 

работи под, над и покрај енергетските објекти, уре 
ди и постројки со кои се нарушува процесот на 
производството, пренесувањето и дистрибуцијата на 
соодветниот вид енергија или се загрозува безбед-
носта на луѓето и имотот. 

Ако изведувањето на работите од став 1 на овој 
член е неопходно и од привремен карактер, органи-
зацијата на здружениот труд од областа на енерге-
тиката е должна да издаде согласност за изведување 
на работите во рок од 15 дена од поднесувањето на 
барањето, со која ги определува и потребните заш-
титни мерки на објектите, уредите и постројките 
Трошоците за преземање на заштитни мерки ги сно-
си изведувачот на работите 

Член 70 
Заради обезбедување непречено користење на 

објектите, уредите и постројките за производство) 
пренесување и дистрибуција, односно испорака на 
енергија, организацијата на здружениот труд од об-
ласта на енергетиката може за време на поставува-
њето, користењето или одржувањето на објектите, 
уредите и постројките, со претходна согласност на 
сопственикот односно корисникот на недвижноста, 
да го користи правото за премин преку недвижноста 
со ооо д ветен надоместок 

По исклучок од став 1 на овој член организа 
цијата на здружениот труд од областа на енергети-
ката, заради редовно и непречено снабдување на 
корисниците со енергија, може во итни случаи (по-
јава на дефекти опасни по безбедноста на луѓето 
и имотот и слично) да го користи правото на пре-
мин без претходна согласност на сопственикот, од-
носно корисникот на недвижноста. 

Ако при остварување на правото од став 2 на 
овој член настане штета, организацијата на здруже-
ниот труд од областа на енергетиката е должна да 
ја надомести штетата во согласност со општите про-
писи за надоместок на штетата. 

Член 71 
Заради наменско користење на енергетскиот про-

стор и негова заштита од користење за неенергет-
ски намени, со просторните и урбанистичките плано-
ви, тој простор се предвидува за енергетска намена. 

Под енергетски простор од став 1 на овој член 
се под,разбира лежиштето нз енергетските суровини 
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и ресурси, просторот на кој е изграден или се пла-
нира да се изгради објект или постројка за произ-
водство, пренос, преработка, акумулација, конверзи-
ја, ускладиштување или дистрибуција на енергија, 
како и просторот за депонирање на отпадните про-
изводи добиени при производството и користењето 
на соодветен вид енергија. 

IV. ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА ОД 
ШТЕТНОТО ВЛИЈАНИЕ ПРИ РАБОТАТА НА ЕНЕР-

ГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ, УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ 

Член 72 
Под заштита на човековата околина во смисла 

на овој закон се подразбира избор на технологија 
и преземање на техничко-технолошки мерки и дру-
ги активности за спречување или ограничување на 
емисијата на гасовити и течни материи, бучавата 
и цврстите отпадоци што настануваат во проце-
сот на работата на енергетските објекти, постројки 
и уреди, а штетно се одразуваат врз природните 
својства на земјиштето, водата и воздухот, здравјето 
на луѓето и опстанокот на растителниот и животин-
скиот свет. 

Член 73 
Заради заштита на човековата околина, при 

изградба на нови енергетски објекти и реконструк-
ција на постојните, инвеститорот е должен во тех-
ничката документација да ги предвиди и разработи 
технологијата и другите техничко-технолошки мерки 
и активности за спречување на загадувањето на зем-
јиштето, водите и воздухот. 

Член 74 
Организациите на здружениот труд кои произ-

ведуваат енергија и енергетски суровини, како и ор-
ганизациите на здружениот труд корисници на енер-
гија и други корисници на енергија, кои во проце-
сот на производството или користењето на енергија 
и енергетските суровини создаваат гасовити, течни 
и цврсти отпадни материи и бучава, се должни пре-
ку сопствени служби или овластени стручни орга-
низации да ги следат и евидентираат количествата 
на гасовитиге материи што се емитуваат во возду-
хот, материите што се испуштаат преку отпадните 
води — ефлуентот и цврстите материи што се де-
понираат во земјиштето, како и јачината на бучава 
што се емитува во поблиската и пошироката околина 
на енергетските објекти. 

Доколку отпадните материи и бучавата од став 
1 на овој член се создаваат во количества над мак-

симално дозволените граници пропишани со закон, 
организациите на здружениот труд се должни да 
преземат техничко-технолошки и други мерки и ак-
тивности, отпадните материи и бучавата да ги све-
дат во рамките на пропишаните норми. 

V. ШТЕДЕЊЕ, РАЦИОНАЛНО ПРОИЗВОДСТВО И 
КОРИСТЕЊЕ И СУПСТИТУЦИЈА НА 

ЕНЕРГИЈА 

Член 75 
Организациите на здружениот труд од областа 

на енергетиката и организациите на здружениот труд 
корисници на енергија се должни да донесат про-
грами за штедење, рационално производство и ко-
ристење и супституција на енергија и да обезбедат 
нивно спроведување. 

Под штедење на енергија, во смисла на овој за-
кон се подразбира употреба на енергијата на начин 
и во количество неопходно за остварување на про-
цесот на производството со најмала потрошувачка 
на енергија по единица производ, а во широката по-
трошувачка со најмала потрошувачка на енергија 
да се остварат работите за кои е наменета. 

Под рационално производство и користење на 
енергија, во смисла на овој закон, се подразбира 

иновирање на постојните технологии и воведување 
на нови, со цел за поекономично производство, ис-
порака и потрошувачка на одделни видови енергија, 
односно трансформација на еден облик на енергија 
во друг. 

Под супституција на енергија, во смисла на овој 
закон, се подразбира замена на скапата енергија со 
поевтина, на увозните енергетски суровини со до-
машни, на дефицитираните енергетски видови со 
други кои ги има на располагање во доволно коли-
чество во Републиката и земјата. 

Член 76 -
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија донесува долгорочни и 
среднородни програми за штедење, рационално про-
изводство и користење и супституција на енергија 
во Републиката 

Член 77 
Организациите на здружениот труд кои израбо-

туваат техничка документација за изградба на об-
јекти, се должни во техничката документација да 
предвидат современи техничко-технолошки решенија 
и опрема со кои ќе се обезбеди рационално произ-
водство, користење и штедење на енергија. 

Техничката документација од став 1 на овој член 
содржи посебен елаборат за потребите од енергија, 
како и решенија за рационално производство, корис-
тење и штедење на енергија и за можностите за 
користење на други алтернативни извори на енер 
гија. 

Член 78 
Организациите на здружениот труд од областа 

на енергетиката се должни да извршат избор на 
најповолните технички решенија за изградба на енер-
гетските објекти и за користење на енергетските из-
вори, со кои се обезбедува рационално производство 
на енергија и користење на енергетските извори. 

Корисниците на енергија се должни да извршат 
избор на најповолни технички решенија за изградба 
на своите енергетски објекти како и за вградува-
ње на постројки и уреди со кои ќе се обезбеди нај-
рационално користење на енергија. 

Член 79 
Организациите на здружениот труд се должни 

да водат посебна евиденција за набавените и потро-
шените количества на сите видови енергија и да 
вршат анализи за ефикасното користење на енерги-
јата во рамките на своето работење. 

Член 80 
Организациите на здружениот труд од областа 

на енергетиката се должни до Републичкиот коми-
тет за енергетика, “ индустрија: и мало стопанство да 
доставуваат месечни, тримесечни и годишни извеш-
таи, а за електричната енергија и дневни извештаи 
за оствареното производство, набавка и испорака на 
енергија на корисниците и за состојбата на залихи-
те. Производителите на електрична енергија во из-
вештаите ги наведуваат и количествата на гориво 
потрошени за производство на електрична енергија, 
а производителите на нафтени деривати, количев 
твата на нафта употребена за преработка. 

Месечните извештаи од став 1 на овој член се 
доставуваат во рок од 8 дена, а тримесечните и го-
дишните во рок од 15 дена по истекот на извештај-
ниот период. 

Член 81 
Организациите на здружениот труд поголеми ко 

рибници на енергија, се должни до Републичкиот ко-
митет за енергетика, индустрија и мало стопанство 
да доставуваат месечни, тримесечни и годишни из-
вештаи за остварената потрошувачка на сите видови 
енергија во организацијата и за состојбата на нив-
ните залихи, како и за оствареното производство и 
извршените услуги. 

Како поголеми корисници на енергија од став 
1 на овој член се сметаат организациите на здруже-
ниот труд чија годишна потрошувачка на енергија 
изнесува и тоа: ,на електрична енергија над 10 мили-
они KW ч, на јаглен - над 10.000 тони, на кокс 
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— над 1.000 тони, на мазут —над 3.ООО тони, на при-
роден гас — над 5 милиони м ѕ и на дизел гориво, 
моторни бензини или пропан-бутан над 3.000 тони 

Организациите на здружениот труд чија годишна 
потрошувачка на било кој вид енергија е пониска 
од количеството од ставот 2 на овој член, се долж-
ни до Републичкиот комитет за енергетика, индус-
трија и мало стопанство да доставуваат годишни из-
вештаи за потрошувачката на сите видови енергија 
во организацијата и за состојбата на нивните за-
лихи, како и за оствареното производство и изврше-
ните услуги. 

Месечните извештаи за остварената потрошувач-
ка на одделни видови енергија се доставуваат во 
рок од 8 дена, а тримесечните и годишните во рок 
од 15 дена по истекот на ,извештајниот период. 

Член 82 
Организациите на здружениот труд од областа 

на е,нергетиката и организациите на здружениот труд 
корисници на енергија, се должни извештаите за 
оствареното производство, набавка и испорака на 
енергија, односно за остварената потрошувачка на 
одделни видови енергија и за состојбата на нивните 
залихи да ги доставуваат во роковите утврдени со 
член 79 и 80 од овој закон и до Самоуправната 
интересна заедница за енергетика на Македонија, за-
ради следење на остварувањето на годишниот енер-
гетски биланс на Републиката 

Самоуправната интересна заедница за енергетика 
на Македонија врз основа на извештаите од став 
1 на овој член ја анализира состојбата за извршува-
ње на енергетскиот биланс на Републиката и за тоа 
по потреба, а најмалку секои три месеци го извес-
тува Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член. 83 
Републичкиот комитет за енергетика, индустрија 

и мало стопанство врз основа на извештаите од член 
79 и 80 на овој закон ја анализира реализацијата на 
програмите за штедење, рационално производство и 
користење и супституција на енергија во текот на 
годината и за тоа по потреба, а најмалку ед,наш 
годишно го известува Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македон,ија. 

Член 84 
Организациите на здружениот труд, другите са-

моуправни организации и заедници и другите орга-
низации и заедници и органи кои трошат течни 
горива повеќе од 1.000 тони годишно, се должни 
да донесат програма за делумна или потполна за-
мена на овие горива со домашни видов,и енергија, 
ако за тоа постојат техничко-технолошки, економски 
и еколошки услови. 

А,ко организациите, заедниците и 'органите од 
став 1 на овој член сметаат- дека не постојат тех-
ничко-технолошки, економски и еколошки услови 
за супституција, за тоа ја известуваат коми,сијата 
која ја формира републичкиот орган на управата 
надлежен' за работите на енергетиката, која доне-
сува конечна одлука. 

VI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

i 
Член 85 

Посебниот општествен интерес во вршењето на 
дејностите и работите во областа на енергетиката се 
остварува преку потврдување на самоуправната спо 
годба за основање и на статутот и со давање соглас-
ност на други општи акти на Самоуправната инте-
ресна заедница за енергетика на Македонија, со да-
вање согласност на одредбите на самоуправната спо 
годба за здружуварве и статутот на организациите 
на здружениот труд од областа на енергетиката, што 
се од значење за остварување на' посебниот опште-
ствен интерес во вршењето на дејноста и со учество 

на претставниците на општествената заедница во од-
лучувањето за работите од посебен општествен ин-
терес во организациите на здружениот труд од об-
ласта на енергетиката 

Член 86 
Самоуправната спогодба за основање и Статутот 

на Самоуправната интересна заедница за енергетика 
на Макед,онија, ги потврдува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

На програмите за развој на енергетиката на 
Републиката, долгорочните и среднорочните енер-
гетски биланси на Републиката и на општите услови 
за испорака на соодветен вид енергија, согласност 
дава Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 817 

На тарифните системи и тарифните ставови за 
испорака на енергија, годишните енергетски би-
ланси на Републиката, критериумите за утврдување 
општ недостиг на соодветен вид енергија и за редо-
следот и начинот на обезбедување на корисн,иците 
со енергија во услови на недостиг, согласност дава 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Член 88 
Како работи од посебен општествен интерес во 

чие одлучување учествуваат и преставници на опште-
ствената заедница во организациите на здружениот 
труд од областа на енергетиката се: 

— донесување на плановите и програмите за 
работа и развој; 

— донесување на статутот; 
— донесување на одлуки за промена на деј-

носта; 
— утврдување на основните намени за користење 

на средствата; 
— утврдување на основните услови за стекнува-

ње на доходот и работењето; 
— донесување на енергетските биланси,-
— усвојување на годишните извештаи за реали-

зација на плановите за изградба на енергетски об-
јекти и за користење на средства наменети за инвес-
тиционо вложување,-

— именување и разрешување на работоводниот 
орган; 

— утврдување на програми и м,ерки кои произ-
легуваат од подготовките за општонародна одбрана 
и општествена самозаштита. 

За работите од став 1 на овој член се одлучува 
со мнозинство гласови и на претставниците на оп-
штествената заедница. 

Член 89 
Во одлучувањето за работите од посебен опште-

ствен интерес во организациите на здружен,иот труд 
од областа на енергетиката, учествуваат претставни-
ци на основачот, општествено-политичките заедни-
ци, општествено-политичките организации, месните 
заедници и на други заинтересирани организации и 
заедници (претставници на општествената заедница). 

Составот, бројот, времето и начинот на учество-
то . на претставниците на општествената заедница, 
освен на претставниците на' општествено-политичката 
заед,ница, во одлучувањето за работите од посебен 
општествен интерес, се утврдува со статутот на ор-
ганизациите на здружениот труд од областа на енер-
гетиката. 

Собранието на општината го определува бројот 
на претставниците што ги именува во организациите 
на здружениот труд од областа на енергетиката од 
подрачјето на општината на кое се наоѓа седиштето 
на организацијата. 

Ако организацијата на “здружениот труд од об-
ласта на енергетиката врши работи на подрачје на 
повеќе општини, претставниците на општината ги 
именува собранието на општината на чие подрачје 
е седиштето на организацијата по претходно мисле-
ње од собранијата на општините на чии подрачја 
организацијата на здружениот труд врши дејност. 
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Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија го определува бројот на претставниците на 
Републиката што ги именува во организациите на 
здружениот труд од областа на електростопанството, 
производството, преработката на нафта и деривати 
на нафта и производството, транспортот и дистрибу-
цијата на природен гас. 

Член 90 
Согласност на одредбите на самоуправната спо-

годба за здружување и на статутот на организациите 
на здружениот труд од областа на енергетиката што 
се однесуваат на дејноста на организацијата, доне-
сувањето на плановите и програмите за работа и 
развој, основните намени за користење на средства-
та, начинот на одлучување на претставници на оп-
штествената заедница и начинот на именување на 
работоводен орган дава собранието на општината 
на чие подрачје е седиштето на организацијата на 
здружениот труд од областа на енергетиката, а на 
организациите на здружениот труд од областа на 
електростопанството, производството, преработката на 
нафта и деривати на нафта и производството, транс-
портот и дистрибуцијата на природен гас и на ос-
новните организации во нивен состав, дава Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 91 
Конкурсната комисија за именување на работо-

воден орган во организациите на здружениот труд 
од областа на енергетиката се образува според оп-
штите прописи кои важат за составот на конкурс-
ната комисија во организациите на здружениот труд. 

Во орган-изациите на здружениот труд од обла-
ста на електростопанството, производството, прера-
ботката на нафта и деривати на нафта и производ-
ство.то, транспортот и дистрибуцијата на природен 
гас и во основните организации на здружениот труд 
во нивен состав, конкурсната комисија за именување 
на работоводен орган се состои од осум членови од 
кои по два члена именува органот на управување на 
организацијата на здружениот труд, основната орга-
низација на синдикатот. Синдикатот на работниците 
од индустријата и рударството и Собранието на Со 
цијалистич,ка Република Македонија. 

Член 92 
Согласност на одлуката за именување на рабо-

товодниот орган на организациите на здружение! 
труд од областа на енергетиката дава собранието на 
општината, а за организациите на здружениот труд 
од електростопанството, производството, преработка 
на нафта и деривати на нафта, производството, тран 
спортот и дистрибуцијата на природен гас, дава Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 

Член 93 
Ако Самоуправната интересна заедница за енер-

гетика на Македонија не донесе програма за развој 
на енергетиката на Македонија и општите услови 
за испорака на соодветен вид енергија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, до нив-
ното донесување, донесува одлука со која привреме-
но се уредува тоа прашање. 

Член 94 
Ако годишниот енергетски биланс на Република-

та, тарифните системи и тарифните ставови за испо-
рака на енергија и критериумите за определување 
на општ недостиг на соодветен ;вид енергија и за 
редоследот и начинот на обезбедување на корисни-
ците со енергија во услови на недостиг не се доне-
сат или пропишаните мерки за испорака на енерги-
ја во услови на недостиг не се преземат, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија до донесувањето на овие акти, односно 
до преземањето на мерките, ќе ги уреди овие пра-
шања, односно ќе пропише ограничување на испора-
ката како привремена мерка. 

VII. НАДЗОР 

Член 95 
Надзор над законитоста на работата на органи-

зациите на здружениот труд од областа на енерге-
тиката врши собранието на општината на чие под-
рачје е седиштето на организацијата, а надзор над 
законитоста на работата на организациите на здру-
жениот труд од областа на електростопанството и 
производството, преработката, транспортот и проме-
тот на нафта, деривати на нафта и природен гас, 
како и на Самоуправната интересна заедница за 
енергетика на Македонија, врши Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 9С 
Ако самоуправната спогодба за здружување, ста-

тутот или друг самоуправен општ акт на организа-
циите на здружениот труд од областа на енергети-
ката не е во согласност со Уставот, односно е во 
спротивност со закон, собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето на организацијата, а за 
организациите на здружениот труд од електросто-

- панството и производството, преработката, транспор-
тот и прометот на нафта, деривати на нафта и при-
роден гас, како и на Самоуправната интересна заед-
ница за енергетиката на Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, имаат право 
да го запрат од извршување таквиот акт во соглас-
ност со закон. 

Член 97 
Надзор над примената на овој закон, другите 

прописи и општи акти, стандардите, техничките нор-
мативи и нормите на квалитет од областа на енерге-
тиката, вршат општинските органи на управата над-
лежни за работите -на енергетика и рударство и Ре-
публичкиот инспекторат за техничка инспекција, ако 
одделни работи од тој надзор не се ставени со за-
кон во надлежност на друг инспекциски орган. 

Член 98 
Републичкиот инспекторат за техничка инспек-

ција, покрај работите утврдени со прописите за елек-
троенергетската инспекција, врши надзор над при 
мената на законите, другите прописи и општи акти, 
стандарди, технички нормативи и нормите на ква-
литет кои се однесуваат особено на.-

— функционалните испитувања, пробната рабо-
та и користењето на објектите, постројките, уреди-
те и инсталациите кај производителите и корисници-
те на електрична енергија, кај организациите што се 
занимавааат со пренесување и дистрибуција на елек-
тричната енергија; 

— производството на електротехнички материја-
ли и опрема; 

— примена на техничките услови и прописи за 
испорака на електрична енергија, посебно во поглед 
на квалитетот, прекините и ограничувањата во испо-
раката: 

— примената на техничките прописи за термич-
ка изолација на објектите, уредите и инсталациите; 

— рационалното користење и штедење на елек-
трична енергија,-

— стручната оспособеност на работниците што 
вршат проектирање, изградба, надзор, ракување и 
одржување на електроенергетските објекти, построј-
ки, уреди и инсталации. 

Член 99 
Републичкиот инспекторат за техничка инспек-

ција. покрај работите утврдени, со прописите за ин-
спекцијата на парни котли, врши надзор над приме-
ната на законите, другите прописи и општи акти, 
стандарди, технички нормативи и нормите на ква-
литет, кои се однесуваат особено на: 

— техничката исправност и сигур,ност, пробната 
работа и користењето на парните котли, котли за 
врела вода, топловодните и термомаслените котли, 
подвижните и стабилните садови под притисок, га-
соводните и нафтоводните мрежи, мрежи за водена 
пареа, врела и топла вода,-
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— примената на техничките прописи за термич-
ка изолација на објектите, уредите и инсталациите; 

— рационалното користење и штедење на топ-
линската енерг,ија и енергијата на цврсти, течни и 
гасовити горива; 

— стручната оспособеност на работниците што 
вршат .проектирање, изградба, надзор, ракување и 
одржување на објектите, постројките, уредите и ин-
сталациите од алинеја 1 на овој ч,лен. 

Член 100 
Републичкиот инспекторат за техничка инспекци-

ја врши надзор над примената на законите и други-
те прописи и општи акти, стандард,ите, техничките 
нормативи и нормите на квалитет, што се однесу-
ваат на експлоатацијата на енергетските суровини 
според прописите за истражување и експлоатација 
на минерални суровини. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 101 
Со парична казна од 500.С-00 до 5.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата на 
здружениот труд од областа на енергетиката ако: 

1. раководењето, надзорот и ракувањето со одре-
дени енергетски постројки и уреди го вршат работ-
ници кои не ги исполнуваат условите во поглед на 
стручната подготовка, работното искуство и немаат 
положено стручен испит .(член 22, 23 и 24); 

2. нејзините објекти, постројки, уреди и инста-
лации не ги исполнуваат условите утврдени со про-
пи,сите и техничките нормативи за соодветниот вид 
енергија оо кој се обезбедува непречена испорака на 
енергија во договореното количество, моќност и кон-
тинуитет, како и безбедноста на луѓето и имотот 
(член 28); 

3. го приклучи корисникот и му испорача енер-
гија од енергетскиот систем без издадена енергетска 
согласност, или ако не го приклучи, а ги исполнува 
условите и има енергетска согласност (член 29); 

4. за привремениот прекин на испораката на 
енергија не го извести корисникот за денот и часот 
на прекинот (член 31 став 3); 

5. со техничката документација не предвиди и 
не ја разработи технологијата и другите техничко-
технолошки мерки и активности за спречување на 
загадувањето на земјиштето, водите и воздухот 
(член 73); 

6. преку сопств,ени служби или о,властени струч-
ни организации не ги следи и евидентира количе-
ствата на гасовитите материи, што се емитуваат во 
воздухот, материите што се испуштаат преку отпад-
ните води in цврстите материи што се депонираат во 
земјиштето, како и на јачината на бучавата што се 
емитува во поблиската и пошироката околина на 
енергетските објекти и ако не преземе техничко-тех-
нолошки и други мерки и активности отпадните ма-
терии и бучавата да се сведат во рамките на про-
пишаните норми (член 74). 

Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ike 
се казни за стопански престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице на организацијата на здру-
жениот труд што врши дејност во областа на енер-
гетиката. 

Член 102 
Со парична казна од 500.000 до 5.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата на 
здружениот труд или друго општествено правно ли-
це ако: 

1. неговите енергетски објекти, уреди и инстала-
ции не ги исполнуваат условите утврдени со пропи-
сите и техничките нормативи за соодветен вид енер-
гија со кои се об,езбедува непречено користење на 
енергија во договореното количество, мо/ќност и кон-
тинуитет и безбедност на луѓето и имотот (член 28); 

2. со користењето на своите енергетски објекти, 
уреди и инсталации го загрозува животот или здрав-
јето на луѓето или го загрозува имотот (член 34 али-
неја 1); 

3. во рокот кој го утврдил органот на управата 
надлежен за инспекција во областа на енергетиката 
не ги отстрани недостатоците на неговите енергетски 
објекти, уреди или инсталации (член 34 алинеја 2); 

4. без согласност на испорачателот изврши при-
клучување на својот објект, уред или инсталација на 
енергетскиот систем, односно ако преку своите об-
јекти, уреди или инсталации овозможи приклучува-
ње на друг корисник (член 34 алинеја 3); 

5. оневозможи правилно евидентирање на потро-
шената енергија или ако ја користи енергијата без 
мерни уреди или со мерни уреди кои не се дого-
ворени (член 34 ал,инеја 4); 

6. на овластените лица им одбие или оневозмо-
жи пристап до сите делови на приклучокот, до заш-
титните и мерните уреди и до енергетските објекти, 
уреди и инсталации за кои постои сомнение дека се 
причина за појавените пречки во испораката (член 
34 алинеја 5); 

7. согласно со општите услови за испорака на 
енергија не ја усогласи потрошувачката според пред-
видените ограничувања за потрошувачка на соод-
ветен вид енергија во случај на негов недостиг (член 
38 алинеја 4, а во1 врска со член 33 алинеја 3); 

8. со техничката документација да предвиди и 
не ја разработи технологијата и другите техничко-
технолошки мерки и активности за спречување на 
загадувањето на земјиштето, водите и воздухот 
(член 73); 

9. преку сопствени служби или овластени струч-
ни организации не ги следи и евидентира количе-
ствата на гасовитите материи, што се емитуваат во 
воздухот, материите што се испуштаат преку отпад-
ните води и цврстите материи што се депонираат во 
земјиштето, како и на јачината на бучавата што се 
емитува во поблиската и пошироката околина на 
енергетските објекти и ако не преземе техничко-тех-
нолошки и други мерки и активности, отпадните ма-
терии и бучавата да се сведат во рамките на пропи-
шаните норми (член 74). 

Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари 
ќе се казни за стопански престап од став 1 на' овој 
член и одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд или во друго општествено-правно лице. 

Член 103 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд од областа на енергетиката ако: 

1. на корисниците не им обезбеди енергија во 
согласност со енергетскиот биланс и во договорените 
количества, квалитет, рокови и цена (член 15); 

2. на корисникот му ја прекине испораката на 
енергија без претходно писмено известување, дого-
варање, односно предупредување (член 31 став 3, 
член 32 и 33); 

3. не го приклучи корисн,икот на енергетскиот 
систем кога ќе се утврди дека испораката на енер-
гија неосновано му е прекината (член 35). 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд 
од областа на енергетиката. 

Член 104 
Со парична казна од 50.000 до 300.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго општествено правно лице ако: 

1. гради или изведува работа под, над и покрај 
енергетски објекти, уреди и постројки спротивно на 
одредбите од член 69; 

2. во итни случаи за одржување на енергетски 
објекти, постројки и уреди не дозволи премин пре-
ку недвижноста што ја користи (член 70, став 2). 

Со парична казна од 10.000 до 60.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд 
или во друго општествено правно лице. 
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Член 105 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружениот 
труд и друго општествено-правно лице ако: 

1. во утврдениот рок не го донесе годишниот 
енергетски биланс за наредната година (член 20 
став 2); 

2. во утврдениот рок не донесе програма за ште-
дење, рационално производство и користење и суп-
ституција на енергија, како и не обезбеди нејзино 
спроведување (член 75 и член 117); 

3. не води евиденција за набавените и потроше-
ните количини енергија (член 79); 

4. во пропишаниот рок не ги достави извештаите 
за оствареното производство, набавка, испорака и 
потрошувачка на енергија (член 80 и 81); 

5. во пропишаниот рок не донесе програма за 
делумна или потполна замена на течни горива со 
домашни видови на енергија (член 84 и член 117). 

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд 
или во друго општествено-правно лице. 

Член 106 
Со парична казна од 50.000 до 150.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец што самостојно врши 
дејност со личен труд ако изврши некое од дејстви-
јата од член 101 став 1 точка 1, а во врска со член 
14, член 102 став 1 точка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 
од член 104 став 1 точка 1 и 2 на овој закон. 

Член 107 
Со парична казна од 100.000 до 300.000 динари 

ќе се казни за прекршок граѓанско правно лице ако 
изврши некои од дејствијата од член 101 став 1 точ-
ка 1, а во врска со член 14, член 102 став 1, точка 
1, 2, 3, 4, 5 и 6 од член 104 точка 1 и 2 од овој 
закон. 

Со парична казна од 20.000 до 60.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во граѓанското правно лице. 

Член 108 
Со парична казна од 10.000 до 60.000 динари ќе 

се казни за прекршок физичко лице ако изврши деј 
ствие од член 102, став 1 точка 1 на овој закон 

Член 109 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се /каз,ни за прекршок физичко лице ако изврши не-
кое од дејствата од член 102 став 1 точките 2, 3, 4, 
5 и 6 од член 104 точките 1 и 2 на овој закон. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член НО 
Организациите на 'здружениот труд од областа 

на енергетиката се должни да ја усогласат својата 
организација и работење со одредбите на овој закон 
во рок од шест месеци од влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член i l l 
Работниците кои немаат положено стручен испит, 

а кои на денот на влегувањето во сила на овој за-
кон работат ,на определени работи и задачи за кои 
е услов положен стручен испит, продолжуваат да ра 
ботат на тие работи и задачи до полагање на струч-
ниот испит, а најдолго две години од влегувањето во 
сила на овој закон. 

Обврската од став 1 на овој член не се однесу-
ва на работниците кои до денот на влегувањето во 
сила на овој закон најмалку пет години работеле на 
работи на раководење, односно ракување со енергет 
ски објекти, уреди и постројки. 

Член 112 
Работниците што на денот на влегувањето во 

сила на овој закон работат на работи од членовите 
22, 23 и 24 на овој закон, а немаат соодветна струч-

на подготовка продолжуваат да ги вршат овие ра-
боти, ако имаат најмалку осум години работно иску-
ство на тие работи и положен стручен испит. 

Член 113 
Поблискиот пропис од член 26, Републичкиот 

комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство 
ќе го донесе во рок од шест месеци од влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 114 
Општите услови за испорака на соодветен вид 

енергија, од член 38 на овој закон, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за енергетика на 
Македонија ќе ги пропише во рок од шест месеци 
од влегувањето во сила на овој закон. 

Член 115 
Поблискиот пропис од член 47 став 3 на овој 

закон ќе го донесе претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство 
во рок од шест месеци од влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 116 
Организациите на здружениот труд од член бб 

на овој закон, се должни во рок од три години од 
денот ,на влегувањето во сила на овој закон да изгот-
ват елаборат за економските и еколошките ефекти 
од користењето на другите видови енергија. 

Член 117 
Организациите на здружениот труд од член 75 

односно организациите, заедниците и органите од 
член 84 на овој закон, се должни во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да донесат програми за штедење, рационално 
производство, потрошувачка и супституција на енер-
гија, односно програма за делумна или потполна за-
мена на течните горива со домашни видови енер-
гија. 

Член 118 
Самоуправната интересна заедница за енергети-

ка на Македонија е должна да ја усогласи својата 
организација и работење во рок од една година од 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 119 
Со ,денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за електростопанство 
(„Службен весник на СРМ“ број 10/78, 42,/82 и 29/83). 

Член 120 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

737. 
Врз основа на член 86 од Законот за општона-

родна одбрана („(Службен весник на СРМ“ бр. 26/84) 
и член 67 од Деловникот на Претседателството на 
СР Македонија (,„Службен весник на СРМ“ бр. 32/82), 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23 октомври 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТ-

СЕДАТЕЛСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА И ЗА 
НИВНОТО ИМЕНУВАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на бројот на члено-

вите на Советот за народна одбрана на Претседател-
ството на СР Македонија и за нивното именување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/86 и 30/86) во 
член 1 бројот „15" се заменува со бројот „17". 
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Член 2 
Во членот з, став 2, по точката 10 се д,одава 

нова точка „10-а" која гласи.-
„10-а. Иван Зелениковски, претседател на РК 

СРВСМ". 
Точката 13 се менува и гласи: 
„13. Иван Бан, началник на Штабот на Скопска-

та арменска област“. 
Во точката 15 зборот „потсекретар“ се заменува 

со зборот.- „замен,ик“, а зборот „секретаријат“ со 
зборот ,„секретар“. 

По точката 15 се додава нова точка 16 која 
гласи: 

„16. Горѓи Зарински, заменик на републичкиот 
секретар за народна одбрана, воедно заменик на се-
кретарот на Советот за народна одбрана“. 

Член з 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР 
Македонија“. 

Бр. 0Ѕ-875 
28 октомври 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

738. 
Врз основа на член 87, став 2 од Законот за вр-

шење стопански дејности со самостоен личен труд 
и со средства на трудот во сопственост на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 30/87) и член 191, 
став 1 од Законот за државната управа („Службен 
весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/81), републичкиот 
секретар за општо стопан ски работи и пазар, по прет-
ходно добиено мислење од Стопанската комора на 
Македонија, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ СО КОИ РА-
БОТНИОТ ЧОВЕК СО ЛИЧЕН ТРУД И СО СРЕД-
СТВА НА ТРУДОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃА-
НИТЕ МОЖЕ ДА ВРШИ ПРОМЕТ НА СТОКИ НА 

МАЛО 

Член 1 
Со овој правил,ник се определуваат производите 

во рамките на секоја група на производи утврдени 
во Номенклатурата на трговските струки и произ-
води по трговските струки на Стопанската комора 
на Југославија („Гласник на Стопанската комора на 
Југославија и општите здруженија“ бр. 27/85) со кои 
работниот човек со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните може да врши про-
мет на стоки на мало и тоа-. 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

I. Житарици и мелнички производи 

1. Сите видови на лебни и други жита наменети 
за човечка исхрана, преработка или за крма, вклучу-
вајќи го и оризот (пченица, 'рж, крупник, јачмен, 
овес, просо, хелда, пченка); 2. Мелнички производи 
од жита (брашно, гриз, гершла, трици, зобни сне-
гулки); з. Отпадоци и споредни производи при ч,и-
стењето и манипулирањето со житата во земјодел-
ството, трговијата и во индустриската преработка на 
житата (граорица, очинци, какол, сува џибра); 4. Со-
ино брашно,-

И. Зеленчук, овошје и нивки преработки 

1. Свеж и сув зеленчук и плодови од мешунест 
растенија; 2. Ар,пауик;3 Свежо, суво и замрзн,ато овош-
је; 4. Јужно овошје: 5 Шумски плодови (печурки, 

боровинки, шишарки, храстов и буков желад, ко-
стен, шипки, јагоди, малики и капини); 6. Конзерви-
ран зеленчук; 7. Месни конзерви со зеленчук, од-
носно конзерви од зеленчук со месо и други смес-и; 
8. Преработки од зеленчук (концентрати, пире, соко-
ви, црвен пипер); 9. Конзервирано овошје; 10. Прера-
ботки од овошје (пекмез, мармалад, желе, џем, ком-
пот, кандирано овошје, сукуои, пулпи од овошје и 
друго); 11. Овошни сокови и сукуси; 12. Овошен 
оцет; 13. Семки од овошје и зеленчук; 14. Мед, 
производи од мед; 15. Комиње од сливи, грозје и 
друго овошје; 16. Кокосово брашно,-

III. Месо, живина и нивни преработки 

1. Свежо и суво месо (месо од крупен и ситен 
добиток, свинско месо, месо од дивеч); 2. Свежа и 
сува сланин,а: 3. Маст и лој; 4. Месни преработки 
(салама, колбаси, крвавица пршута, виршли, шварг-
ла, џигерњача и сл). 5. Месни конзерви; 6. Внатреш-
нини (џигер, јазик, срце, мозок, бубрези, ижембиња); 
7. Црева јсушени и солени); 8. Концентрирана супа; 
9. Мешани конзерви од зеленчук и месо (месни кон-
зерви со зеленчук); 10. Екстракти од месо; 11. Закла-
на живина; 12. Преработки од живина (сушено ме-
со, свеж и конзервиран џитер, свинска маст, конзер-
ви од живинско месо, живинска паштета); 13. Заклан 
дивеч (еребици, фазани, диви шатки и гуски, шљуки, 
препелица зајаци, елени, ерни, диви свињи, диви 
кози); 14. Заклани питоми зајаци,- 15. Месо и пре-
работки од живинско месо и^дивеч; 

IV. Риба и преработка од риба 

1. Сите видови свежи, слатководни и морски ри-
би,- 2. Кавијар; 3. Рибни меури; 4 Рибни к,рлушки; 5. 
Рибно брашно,- 6. Ракови,- 7. Школки; 8. Брашно од 
школки (од месо и оклоп); 9. Полжави,- 10. Жаби 
и месо од жаби; 11 Пијавици; 12. Сушена, солена 
и конзервирана риба и други преработки од риба; 
13. Желки и јајца од желки,- 14. Сите видови водни 
животни (планктони, водени влекачи и друго); 15. 
Сунѓери; 16. Шумски влекачи; 17. Мешани конзерви 
од зеленчук и преработки од риба и други произ-
води од овој вид. 

V. Алкохолни и безалкохолни пијалаци 

1.Природ,ни вина,- 2. Вински дестилат и вињак; 
3. Мошт (шира),- 4. Природна ракија (комова, сли-
вова и други овошни ракии); 5. Вештачка ракија; 6. 
Десертни и специјални вина (вермут, прошек, маде-
ра и други вина од вакво производство, како и пен-
ливи вина); 7. Жестоки пијалаци (рум, коњак, виски, 
бренди, џин, вотка, ликери); 8. Пиво; 9. Винска и 
овошна киселина; 10. Безалкохолни пијалаци; 11. 
Овошни оирупи (од малики, вишни, портоќали, ли-
мови и друго); 12. Овошни сокови и сукуси од гроз-
је, јаболка, малини, вишни и друго,- 13. Сода-вода, 
клакери, лимонада,- 14. Минерални води,- 15. Вински 
камен,- 16. Есенција за правење ликери; 17. Винска 
и лимонска киселина,- 18. Етил алкохол,- 19. Вински 
талог; 20. Концентрирана шира; 21. Комиње од сли-
ви, грозје и друго овошје; 22 Квас — екстракт рас-
тителен за производство на безалкохолни пијалаци,-
23. Вода природна (негазирана) ; флаширана. 

VI. Животни прехранбени продукти и предмети за 
куќни потреби 

а) Животни намирници 

1. Мелнички преработки од жита; 2. Ориз, јач 
мен, каши од просо и хелдина каша; 3. Снегулки од 
овес и слични производи; 4 Леб, печиво и други 
пекарски производи,- 5. Кекс, вафли и други конди-
торски производи; 6. Тестенини, двопек и презли ; 
7. Смрзнати теста, кори за пита,- 8. Скроб и про-
изводи од скроб; 9. Квасец свеж и сув,- 10. Прашок 
за печење, прашоци за пудинг, шлаг и сл. 11. Индус-
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триени производи од слад; 12. Грав, грашок, сочиво, 
соја, гершла, афион, наут, конзервиран и сув зелен-
чук; 13. Соино брашно; 14. Шеќер и преработки врз 
база на шеќер; 15. Какао и преработки в,рз база на 
какао; какао путер; 16. Четен и таан алва; 17. Ја-
дење од желатин; 18. Захарин и слични замени за 
tubkep; 19. Млеко свежо (пастеризирано и стерили-
зирано); млеко во лименки, млеко во прав; 20. Сите 
видови млечни производи (сирење, масло, кајмак, 
павлака, путер, кисело млеко, јогурт и друго); 21. 
Индустриски сладолед; 22. Конзервирано и сушено 
месо; индустриски месни преработки, сушена сла-
нина; 23. Конзервирана, сушена и солена риба и 
преработки од риба; кавијар; 24. Свежи јајца, кон-
зервирани јајца (меланж, жолчки, јајца во прав, 
белки во прав, жолчки во прав; варени јајца); 25. 
Маснотии (маст, маргарин и масло); 26. Маслинки; 
27. Печурки сушени и свежи; 28. Кафе и сурогат на 
кафе; 29. Чаеви; 30. Зачини (бибер, лорбер, црвен 
пипер и друго); 31. Сенф, мајонез, хрен и сл.; 32. 
Конзервирано овошје и овошни преработки (компо-
ст, мармалади, џемови, желе); кандирано и стиви-
рано овошје; замрзнато овошје; 33. Јужно и домашно 
овошје (ореви, лешници, бадеми, рогачи, суво гроз-
је, суви смокви, лимони, портокал^ банани, кики-
ритки, суви сливи и друго сушено овошје); 34. Овош-
ни сокови, овошни сирупи во оригинални пакувања; 
35. Кокосово брашно,- 36. Мед; производи од мед; 
37. Концентрати на супи,- 38. Зачин,и за колачи и 
слатко (ванила, цимет, ванилин шеќер, каранфил-
чиња, оревчиња, ким); 39. Есенции за правење ли-
кер; 40. Гуми за џвакање; 41. Сириште во течност 
и прав; 42. Средства за конзервирање на животни 
намирници (салицил и друго); 43. Оцет и оцетна 
есенција; 44. Винска и лимонска киселина; 45. Сол; 
46. Алкохолни и безалкохолни пијалаци во оригинал-
ни шишиња; 47. Конзерви од зеленчук и месо (го-
тови јадења); 48. Ладно печено и поховано месо, раз-
ни Готови салати во ринфус или пакувана состојба 
во соодветна амбалажа; 49. Смрзнат зеленчук,- 50. 
Вода природна (негазирана) флаширана. 

б) Домашни потреби 

1. Сапуни (тоалетни и за перење облека); детер-
генти во течност и во прав,- 2. Белила и плавила за 
облека, штирак,- з. Средства за чистење (в,им и слич-
ни производи, шмиргла, прашоци и пасти); 4. Кре-
мови и масти за обувки, паркет и други средства 
за чистење и негување на подови,- 5. Графит и пасти 
за печки,- 6. Пасти и четкички за нега на заби,- 7. 
Ножиња за бричење, сапуни, кремови, пени за бри-
чење, машини за бричење (вклучувајќи ги и оние 
на електричен погон); џепни огледала, чешли, четки, 
презервативи, цуцли, лосиони, колонски води и слич-
ни парфимериски производи,- прибор за маникира-
ње, педикирање,- 8. Четки и метли за домаќинства; 
сунѓери и сл. производи за домаќинства; 9. Сунѓери 
од жица, жица за паркет,- 10. Средства и прибор за 
уништување инсекти и глувци (пумпи и разни пре-
парати за уништување инсекти; муволовки и стапи-
ци за глувци,- 11. Галантериски производи за дома-
ќинство (даска за месо и тесто, чепкалки, сукала 
и валјаци, дрвени Лажици, чекани за месо, штипки 
за облека, славини дрвени и пластични и сл.); 12 
Корпи и мрежи за домаќинствата; 13. Тоалетна хар-
тија, салвети од хартија и крпи,- 14. Ѕидна хартија, 
стелаш-хартија, дунст хартија, целофанска хартија; 
15. Книжни и синтетички кеси,- 16. Тетратки, блоко-
ви, пликови, хартија за пишување, џепни изданија 
на книги,- 17. Моливи, гуми за бришење, пера, ма-
стило; 18. Канап и јажиња за облека,- 19. Врвци за 
обувки,- 20. Затворачи ед дрво, плута, синтетика и 
сл. 21. Сита за домаќинства,- 22. Шишиња, тегли и 
балони за домаќинства, буриња од пластика за зим-
ница и прибор; 23. Игли, конец и прибор за шие-
ње,- 24. Цигари, запалки и кремени,- плин за запал-
ки,- 25. Електрични светилки,- 26. Електрични, бате-
риска лампи, батерии и светилки за нив; 27. Фитили, 

стакла и бренери за лампи,- 28. Петролеј за осветлу 
вање, карбит, плин и друго; денатурисан шпиритус; 
29.Бои за ткаенини и подови во мали оригинални 
пакувања, земјани бои во прав, бои за јајца; 30. 
Модар камен, рафија, средства за нега и заштита 
на цвеќиња, зеленчук и овошје (во мали пакувања 
за потребите на домаќинствата); 31. Вар, гипс, стак-
ларски кит; 32. Дрвен брикетен јаглен; 33. Калцини-
рана, калиумова, амонијачна и натриумова сода; 34. 
Стипса,- 35. Коломаст; 36. Сушеви црева; 37. Свеќи 
парафински и восочни. 

НЕПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

I. Текстилни производи, конфекција и производи од 
крзна, јажарска стока и јутени производи 

1. Ткаенини од текстилни влакна, од растително^ 
животинско и вештачко потекло (памучни, ленени, 
каделни, јутени, волнени, синтетички ткаенини и 
плетенини); 2. Ткаени готови текстилни произво-
ди (ќебиња, теписи, килими, валан филц, крпи, ша-
мин, завеси); 3. Материјали за обложување на по-
дови, ѕидови (теписони, итисони); 4. Текстилна кон-
фекција (облека, долна облека, шешири, капи, ду-
шеци, јоргани, постелнина, сламарици); 5. Текстил-
ни предива (сите видови); 6. Текстилна амбалажа 
(сите видови вреќи, саргија),- 7. Волна за душеци, 
памук за јоргани; преработени пердуви, морска тре-
ва; 8. Кројачки прибор ^памучна и свилена постава, 
постава за ракави и џепови — боено платно, ангин, 
американ, цвишна, пластика, сито, кројачка вата, 
крзалки, сеги, конофос копчиња, шноли, затворани, 
патенти и друго); 9. Текстилна галантерија (чадори, 
вратоврски, чорапи, шамии, шамивчиња, позаманте-
рија, тантели, гумени и текстилни ленти, подврски, 
нараменици, појаси и влошки); 10. Конец и прибор 
за шиење (напрсток, игла); 11. Трикотажа, плетена 
стока, чорапи и позамантерија од памучно, волнено1, 
свилено, вештачко и синтетичко предиво (џемпери, 
пуловери, шалови, ракавици, завеси, тантели, тул и 
везови и тн.); 12. Конфекција и метражна стока од 
пластични маси (облека, чаршафи за маса, завеси 
и друго); 13. Хемиски обработени ткаенини (восоч-
но, гумирано и книговезачко платно, топол под, ли-
нолеум, мушами, винил-кожа и сл.); 14. Кожна и 
крзнарска конфекција наменета исклучиво за облека 
(кожни капути, бунди, панталони, виндјакни, капи, 
ракавици); 15. Пакети за новороденчиња; 16. Обра-
ботено крзно сите видови,- 17. Сите видови на орто-
марска стока од влакна (кадела, лен, јута, кокос, 
манила, сисал, синтетички маси); 18. Каделно влакно 
преработено и каделна кучина; 19. Каделна (коноп-
на) и јутена ткаенина; 20. Каделна и јутена конфек 
џија,- 21. Каделна и јутена позамантерија,- 22. Гурт-
ни и позамантерија за декорација; 23. Рибарски ко-
нец, мрежи за риболов сите видови; 24. Морска 
трева, жима, сунѓерасти маси за тапетарски потре-
би; 25. Бришалки, простирка патеки за ходници 
(од коноп, кокос, рогоза, слама, синтетички маси); 
2б.Ортомар'Ски алат и прибор,- 27. Производи од ко-
ноп и јута за технички потреби (памучњак — пуц-
валд, технички филц, полир тркала, чоени, памучни 
и филцани, разни текстилни црева, ткаенини за изо-
лација, органтин, цедило за сирење, шакони и креп 
ленти, цирадно платно, гумирано платно, памучен 
шнур за селфактори, книговезачко платно, текстил 
за изработка на заштитни средства, восочно платно, 
разни предива за изолација и Предилница. 

Во производите од оваа трговска струка спа-
ѓаат И: 

— сите видови простирка! од линолеум и други 
хемиски супстанции,- — езерска трева, исушена, ис-
плетена, балирана и подготвена за изработка на 
мебел; — гумени конци и предива,- — вештачки и 
синтетички влакна и предива; — чешланец (камцунг) 
волнен и синтетички; — кокони од свилени буби; 
— коњска струна и грива,- — синтетичка струна (кри-
нол); — авто-корд; - влакна од животинско потекло 
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(од коза, камила, лама, дивеч, зајаци и друго); — 
табли од преоовани отпадоци од животински влакна 
со примена на кокосови влакна; — сите видови на 
тантели, сите видови везови, сите видови талони, си-
те видови текстилни ленти, сите видови ластици (гу-
мени ленти) амблеми, конец, свила за везење, тули-
не, хеклгарн, леле, волница за рачна работа — како 
позамантерија,- — пресвлеки (навлаки) за автомобил-
ски седишта и под,- — патенти (рајсфершлуси); — 
кројачки прибор и други материјали за крзнарска 
конфекција; — самонавијачи флосови за ролетни на 
прозори. 

II. Чевли и прибор 

1. Сите видови обувки изработени од кожа, гу-
ма, платно и пластични материјали (чизми, обувки, 
сандали, патики, папуни, калјачи и опинци); 2. Сред-
ства за чистење и чување на обувки (паста, прашок, 
вазелин, масло за обувки, крпи за гланцање на обув^ 
ки); 3. Ситен прибор за обувки (фазон калапи, врв-
ци ,Лажици за обување, влошки); 4. Сите видови чо-
рапи (машки, женски и детски). 

Во производите на оваа трговска струка опа-
ѓаат И: 

— спортски и за друга намена обувки — сите 
видови; — женски чанти, торбички, ракавици. 

III. Производи од гума, каучук и пластични маси 

1. Гуми во плочи и ленти,- 2. Гуми з“а превозни 
средства (надворешни и внатрешни); 3. Технички 
производи од гума, каучук и пластични маси (цевки, 
канти , филтри, осигурани, прстени, вентили, одби-
јачи, кугли од тврда гума, абонит); 4. Гумен прибор 
и опрема за возила (кочници, педали, рачки); 5. По-
мошни средства во индустријата од гума, каучук и 
пластични маси (кецели, ракавици, корита); 6. Разни 
ситни производи од гума, каучук и пластични 
маси (цевки, иригатори, топки, играчки за деца, гу-
мени кеси, сунѓери, презервативи, ракавици, хирурш-
ки и за домаќинство, појаси, затворани и чизми); 
7. Гумен канцелариски и сличен прибор (перничиња, 
подлошки, гуми за бришење, гуми за печати); 8. 
Прибор за бањање од гума, каучук и пластични ма 
си (појаси, папуни, капи. перници, душеци); 9. Про-
изводи од пластични маси, доколку по својата на-
мена припаѓаат во една од горните групи; 10. Гуми-
рани ткаенини и производи од гума; 11. Линолеум 
и слични изработки; 12. Разни лепила за гуми и 
пластични маси; 13. Сите видови на теписи од лино-
леум или други хемиски супстанци; 14. Галантериска 
гумена стока,- 15. Гумени обувки; 16. Останати гуме-
ни производи со исклучок на техничка стока,- 17. 
Изработки од каучук (пасти, плочи, листови, тан-
т е л а влакна, цевки); 18. Ѕидни тапети од специјал-
ни пластични маси на подлога од партија и ткае 
нини; 19. Чамци од пластични маси,- 20. Кукли — 
манекени; 21. Други предмети од пластични маси, 
доколку служат за широка потрошувачка. 

IV. Кожа, седларски и ременарски производи и 
прибор 

1. Штавена кожа, крупна, средна и ситна, долна 
и горна кожа, постава, галантериска и техничка сто-
ка, кожа за обувки,- 2. Штавена кожа од рептили 
(змии и гуштери); 3. Штавена кожа од дивеч (елен-
ска, зајачка); 4. Технички изработки од кожа (вен-
тили, прстени, ремени и др.); 5. Вештачка кожа (сите 
видови вештачка кожа и производи од вештачки 
маси кои со својот изглед и намена можат да ја 
заменат кожата); 6. Гума во плочи за обувки, гуме-
ни корита 'За опинци, ѓонови и потпетици, како и 
ленти од гума и вештачки маси: 7. Алат и прибор 
(за чевлари, опинчари, папучари, сарачи, сеплари, 
ташнари, крзнари, ракавичари); 8. Ситни потреби за 
обувки (маст, вазелин, масло, апретура за обувки, 
врвци, влошки, штитници, потковица Лажици за 
обување, прашок за чистење, антилоп бои, бои за 

кожа); 9. Технички ремени од кожа, текстил, гума 
и пластични маси (погонски, плоонати, округли, кли-
нести); 10. Галантериски ремени сите видови; 11. Коњ-
ска опрема (седла, амови, узди, огламници),- 12. Кож-
на галантерија, кожно-текстилна, кожно-книжна, пла-
стична и книжна галантерија (портмониња, несесери, 
ранци, навлаки за куфери, чанти, торби, ракавици, 
појаси, нараменици, подврски и друго); 13. Торби 
за оружје, апарати и инструменти од кожа, текстил 
и пластични маси; 14. Кожна конфекција; 15. Полу-
штавена кожа во сува и влажна состојба — сите ви-
дови; 16. Готови производи од плута кои служат 
за обувки; 17. Горни делови од кожни обувки; 18. 
Кожно плетиво; 19. Спортски прибор од кожа (ко-
стобрани, везови, разни топки, седла, запрежен и 
јавачки прибор, т о р б и ч к а струњачи и сл.); 20. Кро-
јачки прибор и други материјали за кожна кон-
фекција; 21. Гонови за обувки од сите видови ма-
теријали; 22.Табли од пресувани отпадоци од жи-
вотински влакна со примена на кокосови влакна 

V. Метални и железни производи 

1.Лиени, ковани и пресувани производи од же-
лезо и челик (цевки и фазонски делови од лиено 
железо, фитинзи,- котли и радијатори за централно 
греење, челични ребрасти цевки, конвектори и кало-
рифери и друга опрема и прибор за централно гре-
ење; кади за купатила' и други лиени и лимени са-
нитарни материјали, санитарни и други арматури, 
славини, пропуши вентили, сифони, и друг метален 
инсталационен материјал; пумпи за вода, цевки за 
пумпи и делови,- трговски лив-плотни, рингли, ре-
шетки); 2. Разен алат и машини за професионална 
употреба во домаќинството; — резен алат за обра-
ботка на метали (спирални бургии, глодала, урезни-
ци, нарезници, пили, стругарски ножеви, развртува-
чи, упуштачи); — Резен алат за обработка на дрво 
(гледала, бургии, пили, глави за гледање, ножеви 
за блање и друго); — друг алат за обработка на 
метали (индивидуален алат- за работа на преси, при-
бор за алатни машини, затезни глави за стругово 
плочи од цврст метал, мерен контролен алат); — 
рачен алат (клешти, клучеви, ножици, одвијачи, про-
бојци, секачи, комплет рачен алат); — алат и ма-
шини за ковачи, бравари, водоинсталатер^ лимари, 
леари, потковани, столари и ѕидари |(наковални, мен-
ѓеме, ковачки оган и прибор, бушилки на сите ви-
дови делови и прибор, сите видови на че-
кани, подлошки, агломери, шестари, мерила, либели, 
машини за брусење и брусна прашина, брусни пло-
чи, бруоно платно и хартија; лемилици сите видови, 
апарати за автогено и елекрично заварување, дело-
ви и прибор за овие апарати, кислород, дисугас, кар-
бит, четки челични и од други метали, турпии сите 
облици и нарези, шаблони, челични букви и брое-
ви, ножици, сајли за одгушување, графитни лонци, 
графит и друг прибор за лиење, ковини, пасти и 
хемикалии за лемење,- мешалки за бетон; стругани, 
Лажици, мистерии, длета — разни, разни ножеви, сто-
ларски, бочварски, резбарски и други тезги, стегла, 
цртачи, кочници, шпатли, брусеви за острење алати, 
пили комплетни и листови, сите видови алат за одр-
жување на пили, машини за обработка на дрво и 
метали и делови,- прибор за потковани, лиени и ко-
вани потковици и плочи, клинци за потковување), 
— земјоделски алат и прибор (лопати, атови , моти-
к а пиуци, секири, српови, коси, гребла, вили, прс-
калки и делови), друг алат за земјоделство, дрвени 
рачки и држачи за алат, дрвени вили и лопата, 
дрвена галантерија за домашни потреби, прибор за 
коли — осовини, делови за осовини, колски дигал-
ки, гуми за калемење,- — агрегати за полнење аку-
мулатори, галванизација и заварување,- 3. Жичени 
производи (жичени клинци сите видови, законици, 
навртки и матици, метални плетиво и платна, елек-
троди за заварување и ковани и електроварени лаи-
ци, бодликава жица, федери за мебел и сл,); 4. Ме-
тална амбалажа за транспорт и лагерување (канти, 
цистерни, пумпи за преточување, мерачи за проток 
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и славина челични боци, вентили); 5. Контејнери си-
те видови; 6. Челични, поцинковани и алуминиумски 
јажиња; 7. Куглични, валчести и игличасти лежаи, 
клизни лежаи и делови од лежаи,- 8. Прибор и оков 
за градежна столарија, за мебел, за кожна и друга 
галантерија, брави и клучеви, друга метална галан-
терија; 9. Производи од челик и други метали за 
потребите на градежништвото и др. (метални про-
зорци и врати, лимени цевки и оџаци и други из-
работки за градежништвото и други намени); пер-
форирани и декоративни лимови од челик и обоени 
метали; 10. Метални и лимени производи за до-
маќинство, кујнски и домашен прибор; — Шпорети 
и печки на цврсти горива, сите облици и квалитети, 
делови за шпорети и печки, димни цевки, колена, 
розета, опрема и прибор за ложење — канти, ло-
пата, жарачи, канти за ѓубре; печки на масло и 
бутангас и шпиритус; — садови сите- видови, квали-
тети и форми — лиени, ковани, емајлирани, по-
цинковани, брусени, калаисани, лимени, форми за 
печива, маталки, преси, тави, авани, разни мелници 
(за месо, ореви, кафе, афион, бибер); послужавници, 
разни кутии, пегли на јаглен, разни греачи (приму-
си, разни плински апарати и направи), термос боци, 
боци за приготвување сода-вода,- — емајлирани хи-
гиенско-технички предмети (леѓени, бокали, корита, 
кутии за сапун и четки, кади за деца, плувалници, 
казанчиња за ВЦ и - делови за нив, оловни и плас-
тични цевки); — прибор за јадење, кујнски ножеви, 
сатари, ножици, острила; — сите видови ваш и те-
гови; — бријачки ножеви за бричење, апарати за 
бричење и острење на ножиња за бричење, прибор 
за маникирање и педикирање; — жичени сунѓери, 
жица за паркет, стапици за глувци, фенери и ламби, 
стакло за фенери и ламби, батериски ламби и ба-
терии, метални конструкции за чадори,- — петролеј 
за осветлување, шпиритус,- — останата неопомната 
метална галантерија за домаќинствата (опрема за 
кујни, купатила ВЦ и друго); — сефови, каси, че-
лични ормани и др. слични уреди, метални регали, 
полици и слични производи; 11 Велосипеди, трицик-
ли, детски колички сите видови, делови за велоси-
педи, алат и прибор за одржување на велосипеди 
(клучеви, вентили, прибор за крпење на гуми, мази-
ва, масла), гуми за велосипеди надворешни и вна-
трешни; велосипед со мотор и мотори за велоси-
педи; 12. Индустриски машини за шиење на текс-
тил, кожа, пластични маси и обувки и делови и 
прибор, машини за шиење за домаќинствата, делови 
и прибор за машини (игли, алат, мазива), машини 
за плетење за домаќинствата и прибор; кабинети за 
машини за шиење; 13. Уреди за опремување продав-
ници и магацини — машини за мелење месо, ма-
шини за сечење на месни производи, машини за ме-
лење кафе, афион, ореви, универзални машини за 
мелење и сечење месо, мелење кафе и др. на рачен 
и електричен погон; — ваги обични- и автоматски 
— сите видови, колски в аги, сите видови други ваги 
(освен аналитички); — останати апарати и уреди 
за опремување на продавници; — материјал за инста-
лации и опрема на пумпани станици за продажба на 
нафтени деривати; — материјал за инсталации и 
опрема како и прибор за продажба на бутангас 
(боци, вентили); — метални регали, полици и слич-
ни производи; — автомати за продажба на стока и 
услуги; — електрокари, вилушкари и слично; 14. 
Технички мерни инструменти (водомери, мепачи за 
потрошувачка на топлина и сл.) 15. Сита од бакар, 
бронза, месинг и др- млински сита; мрежи за про-
зорци, комарници; 16. Макаони дигалки и хидра-
улични дигалки, делови за дигалки,- делови за ма-
шини од сериско производство: вретена и вметоци 
на Еретена (за машини ралилипи): прибор за споју-
вање, гумени ленти; 17. Модели за одливци на ме-
тали, гуми, ста,кла и пластични маси, калапи за пи-
шти и валјаци за валалници; фолии во примарен 
облик за изработка на матрици за производство на 
грамофонски плочи,- 18. Метална прашина, алумини-
у м а ^ и бакарна прашина, алуминиумов гранулат, 
алуминиум ски гриз, алуфолии, каширани алу фолии до 

0,15 мм дебелина,- 19. Кровна лепенка и останата 
хартија и картони натопени со катран, асфалт и сл. 
катран, битумен; 20. Клингерит заптивни плочи сите 
видови, сите видови заптивачи, каиши, црева арми-
рани и обични филцови, гумени прстени, стаклена 
волна, предиво од стаклена волна, влакна од стакло 
и изработки,- фибер во плочи и шипки; силициум 
карбид (сик) плочи и подлоги за изолација на то-
плина. 

VI. Валани, влечени и ковани производи на црната 
и обоената металургија 

1. Производи од валан, влечен и кован челик: 
— челични лимови, челични лимови Превлечени со 
друг метал или заштитени на друг начи,н против 
корозија, во сите квалитети и изработки,- — челични 
профили (гредички, шипкасти и фазонски носачи, 
челик за бетон, шини, ленти, валана жица и други 
челични профили од сите квалитети: обични, ква-
литетни, облагородени, јаглени и легирани), желез-
нички шини и прибор,- — челични цевки (валани, 
влечени, бесшавни и шавни, лиени), челичи,и цевки 
Превлечени, и други цевки во сите профили и изра-
ботки; — челични жици, како и жици Превлечени 
по галвански пат или на друг начин заштитени про-
тив оксидација, во сите профили и квалитети; 2. во 
производите од оваа група спаѓаат и други произво-
ди од гранката црна металургија, како сурово же-
лезо, суров челик, блокови, односно блоковски лие-
ни производи, производи од феролегури и други 
неспомнати производи на оваа гранка,- 3. Производи 
на обоени метали од алуминиум, бакар и легури на 
бакар, олово, цинк, и други метали валани, влечени 
и пресовани; — профили шигхкасти, фазонски, крат-
ки и др. — фолии, лимови, ленти, шипки, цевки и 
други производи; 4. Во производите од оваа група 
спаѓаат и производи на гранка!а руди на обоени 
метали и производство на обоени метали. 

VII. Електротехнички и електронски апарати, радио 
и ТВ апарати, машини, делови и прибор 

1. Радио и телевизиски приемници и електро-
акустични апарати и уреди.- — телевизиски прием-
ници и тонски радио-дифузни прием,ници, ХИ-ФИ 
уреди, магнетофони, уреди и системи за-, озвучување, 
диктафони и аудио и видео уреди, стереодекодери, 
видео рекордери, бирачи на канали и сл. антени и 
антенски системи и други уреди и прибор (звучни 
кутии, трансконвертори и др.),- 2. Комуникациони'апа-
рати и уреди; — телефонски апарати, телеграфски 
апарати, телефонски централи, радио-комуникациони 
уреди, уред,и за пренос на податоци, како и каблов-
ски прибор и опрема за овие уреди, интерфони; 
3. Термички апарати,- — електрични шпорети, решоа, 
скари, тостери, апарати за сендвичи и кекси, топли 
плочи, апарати за приготвување кафе, електрични 
лонци за готвење, бојлери, термо-акумулациони печ-
ки, електрични радијатори, греалки, вентилатори, 
калорифери и клима уреди (машини за вентилација 
и климатизација); 4. Разладни апарати и уреди; — 
ладилници — фрижидери, апарати за длабоко замрз-
нување, апарати за приготвување сладолед, сокови, 
мраз и слично- 5. Апарати и уреди за перење и 
сушење,- — машини за перење облека, машини и 
уреди за сушење и пеглање, машини за перење са-
дов,и и слично; (5. Други апарати и уреди,- — кујнски 
апарати: електрични мелници, мешалки, миксери, 
апарати за цедење, електрични ножеви — секачи и 
слични апарати — апарати за лична хигиена; апа-
рати за бричење, потстрижување, нега на коса, за 
масажа и педикир, електрични сушачи за раце, елек-
тричн,и четки за заби, одела, чевли и слично,- — 
апарати за чистење: правосмукалки, пегли, апарати 
за хобловање и слично,- — електрични брави; 7. 
Електрични апарати за игра и рекреац,ија; 8. Грамо-
фонски плочи, магнетофонски лента и видео касети,-
9. Грамофони на електричен и механички (рачен 
погон); 10. Плински шпорети и бојлери со пламеник, 
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делови и прибор; 11. Електрични апарати за угос-
тителство: за миење шишиња, за полнење шишиња, 
за затворање шишиња, за етикети, транспортери (уре-
ди за пренос на храна и пијалок по лента); 12. Ма-
шини за хемиско чистење; 13. Електронски и компју-
терски апарати, прибор и потрошен материјал и де-
лови (процесори, калкулатори, пресметувачки авто-
мати, терминали, мемории, влезно-излезни уреди, 
уреди за подготвување на податоци и оофтвери за 
овие уреди и др,); 14. Апарати и уреди за сушење 
раце или со бескрајни крпи за бришење раце; 15. 
електрични пумп,и; 16. Акумулатори и батерии за 
погон на одделни апарати, машини и уреди наве-
дени во оваа струка; 17. Резервни делови, прибор и 
алати за наведените апарати, машини и уреди во 
оваа струка. 

VIII. Електрични машини, уреди, опрема и 
електротехнички материјал и расветли тела 

1. Електрични мотори, генератори, мото-генера-
тори, трансформатори и трансформаторско масло, 
расклопни и разводни уреди и разводни плочи, усме-
рувачи, електрична опрема за пренос и дистрибуци-
ја на електрична енергија, стартери и контролен еле-
ктричен прибор за електрични мотори, електромаг-
нетски склопки и премину?,ачи, електрични апарати 
за заварување, електрични печки и други електрични 
машини и уреди за индустријата; 2. Електронски цев-
ки, полупроводници, интегрални кола, чипови, отпор-
ници, кондензатори, калеми, и останати составни де-
лови кои се вградуваат во електронските апарати и 
уреди,- 3. Мерни инструменти, мерни преклопници, 
аналитизатори и др., за мерење калории, притисок, 
тежина, влажност, потрошувачка и сл.; 4. Регулацио-
ни уреди и опрема и уреди на системи за управува-
ње како: позиционери, претворувачи и појачувачи на 
сигнали, дозатори, оигнално-сигурносни уреди, про-
граматори за управување на машини, процесни сме-
тачи, сигнални уреди, роботика и слично; 5. Про-
изводи-уреди на сметачка техника: професори, калку-
латори, пресметувачки автомати, терминали, мемо-
рии, влезно-излезни уреди, уреди за подготвување на 
податоци и софтвери за овие уреди; 6. Автоелектро-
ника и сл,; 7. Топливи и автоматски инсталациони 
осигурувачи, инсталациони прекинувач^ утикачи, 
утикачки кутии, грла за електрични светилки, инста-
лациони цевки и прибор; В. Светилки за јака и сла-
ба струја и други светилки и луминисцентни цевки,-
9. Радио-акумулатори, челични акумулатори, стацио-
нар ни и други акумулатори, акумулатори за мотор-
ни возила, џепни батерии, радио-батерии, наливни 
елементи и други галвански елементи,- 10. Собни и 
индустриски светилки, рефлектори, флуоресцентнн 
светилки (арматура, светилки за рудари, за моторни 
и други возила и пловила џепни и други светилки; 
11. Кабли и1 спроводници: кабли за јака струја, каб-
ли за високо-фрекфентна струја, динамо жици, лак 
жици, други голи и изолирани спроводници и јажи-
ња ѓбакарни, алуминиумон, алуминиум-ферум и че-, 
лични); столбови за пренос на електрична енергија, 
телефонски столбо-ви; 12. Алат: електрични дупчал-
к а брусалки, лемилици, алат за надземни и подземни 
работи; 13. Изолационен материјал (ленти, чорал-
инци, бужур цевки, масна хартија, платно, лепенка, 
изолационен лакови, шамотни плочи и други изола-
циони материјали о л шамот, азбест и слично); 14. 
Жици и шипки за електроди и носачи од волфрам, 
молибден и други нежелезни метали за производство 
на светилки, радио и ТВ цевки; 15. Бесшавни цевки 
од поливинилхлориц и др. (како составен дел на апа-
рати за“ термо и хидроелектрани, како изолација во 
каналите со ешфгетски кабли и заради инсталирање 
на вентилациони уреди). 

IX. Градежни, санитарни, инсгалациони 
и огревни материјали 

1. Камен и мермер (природен и вештачки), за 
градежни и украсни цели, кршен камен, натронмака-
дам ; 2. Песок и чакал; з. Б'ар, цемент, гипс и друго; 

4. Цигли и ќерамиди, блокови за ѕидање од глина, 
шупливи печени блокови за тавани и сводови (мон-
ти-стропни опеки) и сл ; 5. Производи на префабри-
кувани градежни елементи од цемент, вар, чакал, 
песок и дрвени отпадоци (блокови за ѕидови и пре-
гради, ѕидни елементи, панели, тела за тавани и сво-
дови, скелетни конструкции, терацо плочи, бетонски 
цевки, лесни градежни плочи, поздер плочи и сл.; 
6. Азбесно-цементен кровен материјал, цевки и дру-
ги азбесно-цементни производи; 7. Битумен, биту-
менски маси и емулзии, кровна лепенка, битуменска 
хартија, битуменска јута, премази и сл.,- — изола-
ционен материјал за хидро, термо и звучна изола-
ција; 8. Градежно дрво — меко и тврдо (јамско, пра-
гови), резана, тесана, цепена и обла граѓа, трупци за 
фурнир, сите видови трупци, егзотично дрво; 9. Це-
лулозно дрво; 10. Производи од дрво: благород,ни и 
слепи фурнири; шпер-плочи, панел и други плочи; 
плочи од иверица, лесонит плочи, влакнатици плочи 
и облагородени плочи, дрвена волна; 11. Обработена 
и необработена трска, шевар прачки и бамбус; 12. 
Градежна столарија: врати, прозорци; ролетни и дру-
га градежна столарија (од дрво, метал и друг мате-
ријал) паркет, бродски под; куќи-куќичк,и, бараки, 
монтажни згради, како и елементи за нив (од дрво, 
метал и друг материјал); 13. Контејнери сите видови,-
14. Производи од валан, влечен и кован челик и 
обоени метали за градежништвото: лимови, профи-
ли, ленти, шапки, жици, цевки, бетонско железо, бел 
и поцинкован лим, бешавни и шавни цевки, желез-
нички шини и прибор, сите видови клинци, навртен, 
закивци, тирфони, електроди за заварување, ковани 
и електроварени лаици, метално-плетиво и платно, 
опруги и оков и прибор за градежна столарија, га-
лантерија и мебел,- 15 Бетонски изработки: носачи, 
прозорци, скалила, огради, .бетонска галантерија и 
украси; вратички за оџаци,- цементалии,- 16. Влече-
но, орнаментно, армирано и друго рамно стакло 
(прозорско, цигли, ќерамиди, преградни ,ѕидови и сл.); 
17. Керамички, градежен и ватростален материјал: 
ѕидни, подни и фасадни плочки и друга градежна 
и санитарна керамика, изолационен електропорцелан: 
цевки за дренажа и канализација; производи од шаг 
мот и шамотно брашно, кадиеви печки, односно ка-
диеви плочи за печки и делови за овие печк,и (ме-
тални и неметални плочи за обложување керамички 
или од синтетички маси и огноотпорен материјал (ци-
гли и м,алтер); 18. Азбесни метално-пластични запти-
вачи, азбестни изолации, плетења, плочи на база 
азбест, азбестни лепенки и сл.; 19. Природни и веш-
тачки брусеви, брусна хартија и платна, паста за 
брусење, производи од оникс,- 20. Производи на сос-
тавни делови на градежни конструкции од челик или 
други метали (мостови, резервоари, индустриски хали 
и други објекти), лиени цевки и оџаци, метални про-
зорци и врати, скали и други метални изработки за 
градежништвото и за други намени,- 21. Цевки ме-
тални, пластични, глинени и од друг материјал и фа-
зонски делови,- котли и раднјатори за централно 
греење, челичнн ребрасти цевки и друга опрема за 
централно греење; 22. Кади за купатила и други лие-
ни и лимени санитарни уреди, водоводни, санитарни 
и други арматури, како и друг метален и пластичен 
инсталационен материјал; 23. Други санитарни уре-
ди-. мијалници — ла,вабоа. клозетски шољи и чучав-
ци, клозетски резервоари за вода, писоари и бидеа, 
електрични и плински бојлери, печки и казани за ку-
патила, сацопери и сл ; 24. Помошен материјал за 
инсталација: оч волна, коноп, азбест, филц, кожа, 
каучук и пластични маси,- 25 Метална амбалажа од 
црн поцинковаи и бел лим, алуминиум и олово, че-
лични боци и друго- 26. Дрвена и пластична амба-
лажа- санлаии, кутии буриња и друга амбалажа,- 27 
Столбови за рачна намена (за пренос на електрична 
енергија, телефонски и до.), дрвени, метални, бетон-
ски и други: ?Ѕ. Градежни лепило и маси за израм-
нување; 29. Земјани и минерални бои,- 30. Глина и 
каолин,- 31. Плута и преработки од плута; 32. Гра-
дежни плочи: од глазирана хартија, привлечена, гу-
мирана и слична хартија, гуми и други слични мате-
ријали за подови, степеништа и други површини; 
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33. Мешалки за бетон; 34. Огревен материјал: 1. 
Огревно дрво,- 2. Дрвен јаглен; 3. Дрвени отпадоци 
и струготини; 4. Тресет, лигнит, мрк и камен јаглен; 
5. Брикет од струготини и јаглена прашина; 6. Кокс; 
7. Течни и илински горива за огрев. 

X. Мебел 

1. Мебел за домаќинствата (спални соби, трпе-
зарии, комбинирани соби, кујни); 2. Делови од мебе-
лот за домаќинството (ормани, кревети, каучи, кре-
денци, витрини, столици, фотелји, полици и др. од 
разновиден и комбиниран материјал); 3. Плетен ме-
бел од прачки, трски и сл.; 4. Влошки за кревети 
(жичени и тапацирана; 5. Душеци-мадраци (од вол-
на, морска трева и друг материјал); 6. Огледала и 
брусени стакла за покуќнина; 7. Канцелариски мебел 
(маси за пишување, манипулирање, дактилографски 
и други маси, ормани, фотељи, комплетни работни 
соби); 8. хМебел за хотелиерството и угостителството; 
9. Училишен мебел (клупи, маси, катедри, столови, 
ормани и сл,ично); 10. Мебел од извиткано дрво за 
кино, театарски и други сали) 11. Болнички мебел,-
12. Детски колички сите видови; 13. Дрвена галанте-
рија (лежалки, закачалки, за костими и слични пред-
мети од дрвена галантерија, штипки за облека, кор-
низи и друг материјал и сл.); 14. Мебел за деца и 
делови од тој мебел; 15. Лулашки (висечки и столо-
ви) и сандаци за држење на детски играчки; 16. Рез-
барски мебел и делови; 17. Плочи од пластични ма-
си за обложување на мебел,- 18. Постелнина, перни-
ци, прекривка и покривка завеси и драперија — се-
ни ло за прозорци, теписи-килими, декоративни ткае-
нини; 19. Расветни тела (лустери, разни лампи и 
друго). 

XI. Керамика, стакло и порцелан и производи од 
пластика за домаќинството и други потреби 

1. Рамно стакло,- а) влечено '(прозорско и специ-
јално стакло за огледало и излози); б) лиено (орна-
ментстакло); в) жичено (армирано); г) со обработена 
површина |(матирано, ледено, и биљурско); 2. Шупли-
во стакло: а) Дувано стакло, машинско и рачно 
(сите видови шишиња за домаќинство, угостителство 
и индустрија, амбалажни шишиња, аптекарски ши-
шиња, долчиња за разни масти и помади, тегли, ци-
линдри и базени за петролејски ламби и фенери, 
стакло за балони, кугли за светилки, балони за све-
тилки, балони, стаклени цевки, лабораториско стакло, 
друго дувано стакло; б) Пресувано стакло (чаши и 
кригли, разно пресувано стакло за домаќинства и 
угостителство, пресуван медицински и хигиенски при-
бор; в) Луксузно стакло-брусено (обично бело, обо-
ено, кристално)- 3. Производи од порцелан и кера-
мика; а) Порцелан и керамика за домаќинства (чи-
кин, шолји, бокали и други садови, ситни предмети 
за домаќинство) - б) Санитарна керамика и порцелан 
(лавабоа, школки, писоари, клозетски шолји, бидеа, 
ситни предмети за хигиенска и медицинска намена,-
4. Украси од стакло, порцелан, мајолика, керамика, 
гипс и глина (вазни, фигури); 5. Грнчарска трговска 
стока (ќупови, здели, вазни, фигури, саксии и сл. 
г л втасани и неглеѓосани); 6. Рамки за слики; 7. Сите 
ридови петролејски ламби од стакло, порцелан и ке-
рамика; 8. Боци за правење сода-вода; 9. Оштетени 
балони |(демижони); 10. Неармиран електропорцелан; 
11. Стаклени цевки од неутрално стакло за изработ-
ка на медицински ампули; 12. Керамички плочки 
(подни и ѕидни, глеѓосани и неглеѓосани), керамички 
цевки и керамички делови за. печки,- 13. Сите напред 
наведени предмети изработени од пластични маси, 
14. Столарски кит. 

XII. Хемиски производи, бои, лакови и прибор 

1. Сите 'видови бои (анилински, прехранбени, 
окоидни, пигментни, земјани, минерални и други); 
2. Маслени бои за надворешни и внатрешни работи 
во сите нијанси, б“итумен ски бои, бои за бродови, 
штампарски бои,- 3. Лакови и емајли (маслени за над-

ворешни и внатрешни работи, шпиртни лакови и 
емајл, изолациони лакови, глиптални лакови и емај-
ли, лакови за модели, јапан-лакови, лакови во спреј); 
4. Фирнајси, оикативи, разредувани и растворувачи 
за сите видови лакови и бои (бензин, петролеј, шпи-
ритус, терпентин, денатурисан шпиритус, емулгато-
ри и др.); 5. Растителни и минерални масла и ма-
зева (ленено, рицинусово, репичино, турско црвено 
масло, вазелинско и цилиндрично масло, товна маст, 
вазелин); 6. Китови за заптивање и лепила (столар-
ски, миниум кит, манган кит, моделарска маса, тут-
кал, желатин, декстрин и други лепила); 7. Смоли и 
роооци |(калафомниум, гумирабика, шелак, церазин, 
парафин, стеарин, озокерит, карнауба, восок за ќа-
шин); 8. Хемикалии органски соединенија (нафталин, 
карболинеум, креолин, глицерин, формалдехит, га-
мадихлорбензол); 9. Хемикалии, неоргански соедине-
нија (аминохлорид-нишадор, амониум бикарбонат, 
водено стакло, боракс, магнезиум сулфат — глаубе-
рова сол, модар камен, натриум нитрат — шалитра, 
стипса, сулфур, калиум метабисулфит — винобран, 
калциумкарбид),- 10. Алкалии (натриум хидроксид — 
камена сода, натриум карбонат, натриум бикарбонат, 
амонијачна сода, калиум хидроксид, хлор, амонијак); 
11. Киселини (солна, сулфурна, акумулаторов, млеч-
на, мравја, азотна, оксална, салицилна, оцетна, вин-
ска); 12. Разн,и производи од хемиска и рударска 
дејност |(коломаст, технички сапун за перење, сред-
ства за уништување на инсекти, брусна хартија и 
платна, пасти за паркет и средства за одржување хи-
гиена1 во домаќинствата, со исклучок на сапуни за 
перење, гипс, каолин, креди, штрицла, талк, шамот-
но брашно, средства за изолација од влага, целуло-
ид, целофан, средства за полирање на мебел, метали 
и брусни производи во прав); 13. (Сликарски и молер-
ски прибор (уметнички бои во туби, водени бои, тем-
пера бои, пастели, четкички и кистови, гумени ва-
лјаци, пиштоли за прскање бои и лакови, молерски 
пумпи, цевки, казанчиња, шпагли, крзнени валјаци, 
заштитни ракавици); 14. Сите видови четки за инду-
стрија, занаетчиство и домаќинство, метли, сунѓери 
и затворувачи; 15. Вештачки ѓубрива; 16. Каменоре-
зачки материјал и прибор (карборундум, бронза, че-
лична маса, дијамант, шмиргл); 17. Средства и при-
бор за дезинфекција и дезинсекција; 18. Цемент, 
кровни лепенки, азбест; 19. Кислород, дисуплин и 
јагленородна киселина; 20. Специјални средства за 
хемиската индустрија (нафтенска киселина, омекну-
вачи за гуми, средства за импрегнација, средства за 
етилизирање, петролејски кокс); 21. Танински .екс-
т р а к т природни и синтетички; 22. Бентонит; 23. 
Специјални пресликани за индустриски стакла, пор-
целан, керамика и емајл; 24. Сипрокол, пластофикс; 
25. Сапун за перење обичен, сапун во прав и во теч-
на состојба, други сапуни и детергенти слични сред-
ства за одржување чистота и хигиена; 26. Глина, 
каолин; 27. Казеин,- 28. Цевки во шипки од пластич-
ни маси кои служат за изработка на разни предмети,-
29. Силициум-карбид (Сиц) плочи и подлошки кои 
служат за изолација на топлина,- 30. Метална пра-
шина и течен стврднувач за изработка на пасти за 
примена “во коректура на одливци и за сврзување на 
еден метал со друг; 31. Бесшавни цевки од поливи-
нил хлорид; 32. Перспек и крилит-репроматеријал за 
маски на арматури за електрично осветлување,- 33. 
Тартан-материјал од синтетичко потекло врз база на 
смоли за прекривање на борилишта, тркачки патеки 
и слично,- 34. Камен пудер,- 35. Разни прскалки за 
освежување на простории; 36 Криолит вештачки и 
алуминиум флуорид; 37. Свеќи, пасти за обувки и 
четки. 

XIII. Книги и музикални (книжари) 

1. Книги (научни, белетристика и школски, ловре 
мени публикации); 2. Периодичен печат (списанија, 
ревии, неделни весници); 3. Детски сликовници и 
детски игри; 4. Географски и релјефен карти, гло-
буси; 5. Уметнички репродукции (слики, бисти); 6. 
Музикални (ноти, нотна хартија и тетратки, музичка 
литература и часописи); 7. Пресеци, профили и ма-
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кети за школски потреби; 8. Антикварни книги; 9. 
Грамофонски плочи, магнетофонски ленти и видео 
касети; 10. Пропаганден материјал (брошури и пла-
кати); 11. Звучни разгледници; 12. Водичи, возен ред, 
планови на градови и адресари. 

XIV. Хартија, училишен и канцелариски материјал, 
опрема и прибор 

1. Хартија, картон, лепенка, обична и брановид-
на — сите видови, формата и квалитети; 2. Амбала-
жа од брановиден картон и други хартии и картон-
ска амбалажа; 3. Растрирани книги, обрасци за учи 
лишта, претпријатија и установи; 4. Тетратки, цртан-
ки, блокови за цртање, нотна хартија, и свески; 5. 
Разни нотеси, блокови, карти; 6. Плика, плика и хар 
тија во карти, кутии блокови, поштенски марки; 7 
Материјал за техничари.- хартија за цртање, паус-хар-
тија, милиметарска хартија и сл. 8. Предмети од хар-
тија за сите канцелариски и други машини: ролна 
од хартија за каси и сметачки машини, дијаграми, 
хартија за регистрирање за инструменти за регистри-
рање и сл.,- 9. Салвети, крпи. тоалетна хартија, хар-
тија за полици, ѕидна хартија, куварици, тапети, ка-
писли и тацни за колачи, кутии за торта, тампони, 
серпентини, конфети, маски, хартија за слаткари, 
дунст-харгија и целофан; целулоид, станиолова хар-
тија,- сите видови на галантерија на хартија; книж-
ни кеси, кеси од целофан, кеси за трговија и одела; 
креп-хартија и сл.; алуминиухмски фолии,- 10. Разни 
регистри со и без механизми, механизми за реги-
стри; корици за акти, подлошки за работна маса, 
албуми, кутии за пакување,- 11. Преграден картони, 
азбуки за регистри, атлас-карти, визит-карти, гуми-
рани-лепливи ролни и етикети, лепливи ленти, ѕидни 
календари, џепни и столни, детски сликовници и дет-
ски игри, споменари, карти за играње, донисници и 
разгледници, разни слики, ангови за албуми, шагрин 
и форзес хартија, книговезачко платно,- 12. Слики на 
хартија за пресликување на порцелан, метал, стакло, 
дрво и други материјали; сите видови пресликани 
изработени од хартија,- 13. Моливи (технички, хеми-
ски, патент и други), пастелни во дрво, мини за мо-
ливи, налив пера; 14. Креда (школска, шумска, кро-
јачка и билјар-креда, восочни пастели, пластелин, 
креди за ученици); 15. Мастило, тушеви, бои за умно-
жување, вода за бришење, восок за печатење, воде-
ни боици, гуми-рабика во зрно и шишиња; индиго 
хартија, кароон хартија, лепаци во туби и тегли, мат-
рици за умножување, ленти за машини за пишување 
и сметање, јаглен за цртање, маслени и темпера бои 
за сликање, ленено масло, фиксатив; платно за умно-
жување; 16. Перодршки, мастилница попивки, линиј-
к а размери, криволинијки, главаши, триаголници, 
агломери, логаритми, метри, продолжувани за моли-
ви, четкички за водена боја, сликарски кметови, таб-
ли за цртање, маси за цртање и прибор, кутии за 
ученици, шах-гарнитури, кутии за тоалетна хартија, 
ученички таблици,- 17. Перца за пишување, цртање 
и извлекување, перца за пенкала,- циркли и делови, 
ножеви за хартија, потпирачи за перо дршки и хар-
тија, острила за моливи, бушачи за акти, клинчиња 
(рајснеглиј^ штипки за акти, машини за спојување на 
акти, топуски, спајалки, навлаки за моливи, канце-
лариски ножици, нумерагори, капчиња за водени бо-
ици; метални сигнали-јавачи; апарати за книжење; 

18. Кожни и други ученички торби, канцелариски 
чанти, ученички прибор, кожни футроли за ценкала,-
19. Сите видови учила кои служат за настава во учи-
лиштата (табли, глобуси, релјефни карти и сл.,- пре-
сеци, профили и макета за училишни потреби), ми-
крофилмови снимени за потребите на наставата и за 
научни цели,- — аудио-визуелни учила (помошни 
средства за настава ги опфаќаат и колекциите на 
предмети.- зоолошки, ботанички, минеролошки, исто-
риски и етнографски); 20. Гарнитури за пишување и 
делови за нив, корпи за хартија, морски сунѓер, ка-
нап јемственик, филц за столови и машини за пишу-
вање,- лупи, стаклени мастилница стаклени тацни, пе-
пелници,- 21. Гуми за бришење, овлажувачи и сун-
ѓери, гумички за пакување, штембили, датум-штемби-

ли, перничиња за штембили; 22. Друг канцелариски 
прибор; 23. Сувенири кои се производ на графичката 
индустрија; 24. Технички прибор (челични и платне-
ни ленти за мерење, бусоли, планиметри, инструмен-
ти за премерување, апарати за цртање и зголемува-
ње): 25. Накит за нов“огодишно дрво (стаклени топки 
и други облици, разни предмети од вата и хартија, 
прскалки, свеќички); 26 Машини за пишување и 
сметање, апарати за умножување и прибор,- џепни 
сметачи,- 27 Книговодствени машини и прибор; 28 
Машини за фактурирање и прибор; 29. Машини за 
франкирање на писма; ваги за писма,- 30. Апарати за 
сортирање стоковно-бушени картички со приборот 
што припаѓа; 31. Апарати за светлосно копирање на 
планови,- 32. Машини за обработка и обрезување на 
планови; 33. Телепринтери; 34. Сите резервни делови 
за машини од оваа трговска струка,- 35. Регистар ка-
си,- 36. Диктафон^; 37. Листови од алуминиум со 
подлога од хартија, пластика и сл.; каширани алу-
фолии со дебелина до 0,15 мм; 38. Плочи за суми-
рани на податоци,- подлоги за копирање,- подлоги за 
книжење,- 39. Железни ормани за чување документи, 
разни каси, сефови, кутии за картотека; постолја со 
стакло за сложување картички; 40. Прешпан (преци-
цан за изолација во електротехниката). 

XV. Дрогерска стока 

1. Санитетски материјал и прибор (завои, вата, 
газа, јод, алкохол, вазелин, хиперманган, сунѓери, 
влошки, појаси, фластери и сл.), 2. Санитетски гу-
мени производи (цуцли, иригатори, презервативи, 
заштитни ракавици и престилки, кеси за мраз, тер-
мофори и сл,); з. Хигиенска стаклена стока (катете-
ри, садови за мокрана, разни мензури, шишиња за 
млеко, направи за извлекување млеко за доенчиња и 
сл.); 4. Очила за сонце и други заштитни наочари; 
5. Хигиенски козметички производи и препарати (ва-
зелин, тоалетен и медицински сапун, пасти и препа-
рати за нега на заби, сите средства за нега на ко-
жата, косата и забите како: сапун и препарати за 
бричење, парфеми, тоалетни и миризливи води, 
козметички кремови, масла, лосиони, препарати за 
уста и руменила за лице, средства за спречување на 
мирис, депилатори, препарати за коса, препарати за 
маникирање и педикирање, пудра, вештачка коса и 
перика од вештачка коса, стипса); 6. Хемикалии и 
масла (бензин, етерични масла, алкохол, разни масла, 
стеарин, цетацеум, мирисни масла, средства за де-
зинсекција и дезинфекција); 7. Разни киселини за 
техничка намена (сулфурна, азотна, солна, мравја и 
др.),- 8. Разни хемикалии за техничка употреба во 
домаќинствата,- 9. Санитарни инструменти за широка 
потрошувачка (шприцеви, пинцета, епрувети, топло-
мери, електрични термофори и сл.); 10. Челична га-
лантерија (бричеви, ножици, машини за шишање, 
апарати за бричење, жилети, кутии, турпии за нокти 
и сл.),- 11. Производи од пластични маси (четки за 
заби, бричење и коса, чешли, кутии за сапун, огле-
дала); 12. Ортопедски предмети (стегачи, каиши, по-
јаси, гумени чорапи, завои, влошки за обувки и сл.); 
13. Хранливи средства за деца; 14. Бои за прехранбе-
ни потреби (бои за колачи, бои за јајца и др,); 15. 
Ф,илмови за фото апарати; 16. Сите видови оптички 
стакла и прибор за очила,- 17. Прибор за одржување 
на лична хигиена (пинцета, витлери, чешли, шноли 
за коса, четки за раце и облека, сунгери, пудриера 
кутии за сапун и четкички, чаши за купатило, при-
бор за парфимирање и масажа); 18. Средства за 
чистење на флеки. 

XVI. Тутунски преработки, кибрити и прибор 

1. Тутунски преработки (тутун сецкан, дробен, 
тутун за жвакање и бурмут, цигари); 2. Хартија за 
цигари; 3. Кибрити,- 4. Прибор за пушење (кутии, ци-
гарлаци, дули, запалки, кремени, фитили и плин за 
запалки); Во рам,ките на оваа трговска струка можат 
да се продаваат и: — марки и вредносници (поштен-
ски марки и вредносници, таксени марки и вреднос-
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ници, меници и други бланкети, среќки-лозови на 
државна и друга лотарија), — бензин во ампули и 
плин спреј за запалки; — филмови за фото апара-
ти; кино апарати; — прибор за пишување (перодрш-
к а перца, моливи, гуми, пенкала, хемиски моливи, 
острила, хартија во табаци, пликови, мастило); — 
книжна галантерија (блокови, нотеси, салфети, ша-
мивчиња, брисачи, тоалетна хартија, конфети, карти 
за играње); — школски прибор (тетратки, хартија и 
прибор за цртање, лепак, боици, креди, пластелин и 
друго); — печатени работи (календари, честитки, раз-
гледници, весници и повремени списанија, туристички 
марки и други разни брошури); — разна галанте-
рија (ножиња за бричење, машини и сапун-крем, че-
пели, врвци за обувки, игли, конец, копчиња, копчиња 
за- манжетни, игли за вратоврска џепни ножиња, 
шноли, токи, џепни огледала, четки и пасти за заби, 
хигиенски гуми, балони, метра, украси за новогодиш-
на елка, обетки, брошеви, гердани, прстени од не-
благородни метали, ножички, играчки за деца, топ-
ки, шампони за коса, светилки за домаќинство, спој-
ница разни футроли, пепелници, восок за запечату-
вање, парафински свеќи коноп, рачни батерии и при-
бор, ситни производи од народни Ракотворби и умет-
нички занаети; предмети за туристички спомени; 
очила за сонце, бои за коса и ткаенини). 

XVII. Фото и кино апарати, инструменти и апарати 
за потребите во наставата, научните истражувања и 

професионална употреба 

1. Фото и кино-апарати (со или без тонско сни-
мање); 2. Кино'проектори, апарати за зголемување и 
копирање и епидиаскопи, диапроектори; 3. Делови 
прибор и потрошен материјал за кинопроектори (ки-
но-ја,глен, тон лампи, кино-огледала, ацетон и др.); 
4. Фотографска хартија, плочи и филмови; 5. Фото 
хемикалии; 6. Фотографски прибор (моливи за ре-
туширање, пултови за сушење плочи, садови и резер-
воари за развивање, филтри за светлост, пултови, фа-
ќани); 7. Инструменти и апарати за потребите на на-
ставата и научните истражувања и за професионална 
употреба (за математика, физика, геодезија, геологи-
ја, географија, метеорологија, биологија, оптика и 
сл.); и делови, прибор и потрошен материјал,- 8. 
Оптички апарати (двогледи, микроскопи, теодолити); 
9. Оптички инструменти (лупи, микрочитачи, пола-
ризатори, колориметри); 10. Прибор и делови за фо-
тографски и кино-апарати, оптички апарати и ин-
струменти, дијапроектори; 11. Стручна фотографска 
литература,- 12. Филмови за фотоапарат , кино-апа-
рати, рентген и други апарати од оваа струка,- 13. 
Очила и оптички стакла сите видови и прибор за 
очила; 14. Заштитни очила сите видови; 15. Штит-
ници за ветар, прав и киселина,- 16. Очила за сонце; 
17. Сијалици за кинопроектор^ дијапроектори и дру-
ги апарати од оваа струка; 18. Рефлектори, сијалици 
и останат прибор за ноќно снимање (пултови, блиц 
апарати и друго); 19. Сочива и други делови за апа-
рати и инструменти од оваа струка. 
I 

XVIII. Галантерија, бижутерија, базарска стока и 
играчки 

1. Кожна, кожно-текстилна, кожно-хартие,на и 
пластична галантерија (портмониња, карти, несесери. 
ранци, куфери, навлаки за куфери, чанти, торби, 
ракавици, појаси, трегери, подврски, табакери за ци-
гари и кесиња за тутун; 2. Дрвена и метална галанте-
рија, штипки за облека, закачалки, кутии,- поелужав-
ници, даски и валјаци, даски и чекани за месо, со-
ларници, цедалки, стапици за глувци, калапи за 
обувки, мали катанци, бравички, окови за куфери, 
клучеви и др.); 3. Предмети за личен конфор и лич-
на употреба '(прибор за коса и облека), прибор за 
пушење, копчиња, галантерија, предмети за тоалет, 
прибор за бричење и шишање, перорези, ножички, 
термоеи, бастуни, чадори, туристички прибор, усни 
армоника запалки, кремеии, маникира метра, па-
тенти, пудриери и штитови за кармин,- 4. Бои за 
ткаенини за домаѕќинство во кесички и бои за коса; 

5. Украси и накити од неблагородни метали, стакло 
и други материјали (часовници, шноли, брошеви, 
прстени, данчиња, гердани керамички фигури, веш-
тачко цвеќе, копчиња за манжетни, игли за вратовр-
с к а манжетни); 6. Детски колички; 7. Санитарни и 
гумени производи и други средства за одржување на 
лична хигиена и гумена галантерија (термофори, пре-
зервативи, иригатори, цуцли, кеси за мраз, влошки, 
заштитни ракавици, пластични капи); 8. Детски иг-
рачки сите видови; 9. Друштвени игри (шах-гарниту-
ри, карти за играње и друго); 10. Накит за китење 
новогодишни елки и елки за украсуавње; 11. Поза-
ментарија; сите видови тантели, сите видови везови, 
сите видови талони, сите видови текстилни ленти, 
сите видови ластик (гумени ленти), амблеми, конци, 
свила за везење, хеклгарн, пелгарн, мулине и вуница 
за рачна работа и друга позаментерија; 12. Конци и 
прибор за шиење (напрстоци и игли); 13. Јадици; 
14. Игли топуски и сигурници,- 15. Филмови за фото-
апарат^ 16. Производи од книлша галантерија (бло-
кови, салвети, брисачи, шамивчиња и друго); 17. Раз-
ни привезоци, украсни ситници за куќа, кола и лич-
на употреба, магнетни украсни предмети (пепелници, 
пултови за палење и гаснење цигари, компаси, топ-
ломери, бричеви, држачи и друго). 

XIX. Музички инструменти, прибор и музикални 

1. Дувачки музички инструменти, дрвени и лимени 
(флејта, кларинет^ фаготи, труби и рогови, сакса-
фони, мелодики, усни армоники и др.); 2. Гудачки 
музички инструменти (виолини, виоли, виолончела и 
басови); з. Сите видови тамбури, гитари, мандолини, 
цитри, харфи; 4.' Клавијатурни музички инструменти 
(хармониум, клавир, оргуљи, армоники, органи и 
сл.),- 5. Музички инструменти за удирање (добоши, 
тимпани, тапани, дајриња);- 6. Механички направи за 
свирење (чинела, тамбурини, кастањети, триаголни-
ци, ксилофони); 7. Жици, прибор и делови за сите 
музички инструменти, масла и масти и друго; 8. 
Разни музички детски играчки,- 9. Музикални (ноти, 
стручна музичка литература и музички периодични 
спасанија); 10. Нотна хартија, нотни тетратки и при-
бор за пишување ноти; 11. Појачало и електрични 
музички инструменти; 12. Микрофони,- 13. Инстру-
менти и прибор за основно музичко образование,-
14.Грамофонски плочи и магнетофонски ленти; 15. 
Делови и прибор за производите од оваа струка. 

XX. Парфимериски и козметички производи 

1. Санитарни и козметички хемиски производи 
и препарати (тоалетни и медицински сапун, шампо-
ни, пасти и препарати за-нега на заби, сапун и пре-
парати за бричење, парфеми, тоалетни и миризливи 
води, козметички кремови масла и лосиони, препа-
рати за уста и руменила за лице, средства за спре-
чување на мириси, депилатори, препарати за коса, 
препарати за маникирање и педикирање, пудра, гли-
церин за раце); 2. Санитарни текстилни производи 
(асептична и хидроскопна вата, завои, газа, влошки); 
3 Санитарни гумени производи (цуцли, иригатори, 
презервативи, термофори, гумени ракавици за дома-
ќинство, капи); 4. Очила за сонце; 5. Прибор за бри-
чење (брич, апарати, четкичка ножиња за бричење, 
чиничиња, стипса); 6. Прибор за потстрижување (ма-
шини, ножици, чешли, разни берберски четки); 7. 
Прибор за маникирање и педикирање, несесери,- 8. 
Друг прибор за одржување на лична нега и хигиена 
(пинцета, витлери, чешли, шноли за коса, четки за 
заби, четки за коса, раце и одела; сунѓери, пудриера 
кутии за са,пун и четкички, чаши за ку-патила, при-
бор за парфимирање и масажа); 9. Средства за чи-
стење флеки; 10. Топломери; 11. Средства за дезин-
фекција и дезинсекција; 12. Вештачка коса и перики 
од вештачка коса; 13. Очила и оптички стакла сите 
видови и прибор за очила,- 14. Заштитни очила сите 
видови,- 15. Штитници за метал, прав и киселина; 
16. Филмови за фото апарати; 17. Камен пудер,- 18, 
Пластични капи за спреј; 19. Тоалетни прскалка. 
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XXI. Производи за спорт, лов, риболов и кампирање 

1. Спортска облека и обувки со изразито спорт-
ски карактер (виндјакни, кошули, гаќички, блузи, чак-
шири, шуловери, џемпери, долами, капи, ски-одела, 
дресови, ракавици, тренерки, обувки за сите спорт-
ски дисциплини, како и специјални спортски обув-
ки, чизми, каљачи, разни спортски патики и слично; 
2. Спортски прибор од текстил (разни спортски ја-
жиња, вреќи за спиење, спортски мрежи, ранци, тор-
би и слично); з. Спотрски прибор од кожа (косто-
брани, везови, разни топки, седла, торби, струњачи, 
запрежен и јавачки прибор и сл,); 4. Спортски при-
бор од метали (лизгалка сви,рки, сабји, флорета, 
челичен опруги и пера, пултови, термос боци, ку-
тии за храна, дискови, везови и стапови за скии; 
5. Спортски трофеи сите видови, (спортски значки, 
пехари, плакети); б. Спортски прибор од дрво (скии, 
обрачи, палици, препони, ракети, столови за стони 
тенис, санки, ловечки столчиња, шах гарнитури, ма-
си за шах, чамци, весла, кугли и кегли); 7. Штопе-
рици и други мерни инструменти во спортот; 8. 
Спортски и други велосипеди, делови и прибор; 9. 
Спортски прибор од волна, гума и пластични мате-
рии Дразни топки, патики); 10. Делови за спортски 
прибор и спортски знамиња; 11. Гимнастичко спорт-
ски справи, опрема реквизити и прибор изработени 
од еден материјал или во комбинација со разни ма-
теријали; 12. Друг спортски прибор (шпиритус, во-
сок за скии, магнезиум, лак за скии, масло и маст 
за обувки и везови и слично); 13. Спортски гарниту-
ри за храна, чутури и чаши на склопување, како и 
туристички решоа на шпиритус, бензин, плин и слич-
но; дрвен јаглен и друго; 14. Расветни тела за кам-
пување, соодветен прибор и делови; 15. Акумулато-
ри, батерии, плински боци (празни и полни) и други 
средства и, прибор за расветлување и за погон како 
извор на светлосна енергија и за разни решоа во 
камповите и на излети; 16. Шатори (со соо,дветна 
опрема и прибор) од разновиден материјал; 17. Кре-
вети-лежаи, маси, столови и друг мебел за кампова-
ње (од метал, дрво, пластика и други матер,ијали и 
комбинирани материјали); 18 Душеци, перничиња и 
други слични предмети за спорт, лов, риболов и кам-
пирање, од гумирани платна, пластични маси, и дру-
ги материјали; 19. Спортски, риболовни и други чам-
ци и пловила, гумирани, од дрво, пластична маса и 
друг материјал или комбинирани материјали со соод-
ветна опрема и прибор, со и без мотор; 20. Матери-
јал и прибор за риболов (професионален или спорт-
ски); — материјал за одржување на чамци (средства 
за импрегнирање, коноп, бои и слично); — опрема 
за чамци (фенери и нивни делови, позициони светла, 
платна за едра, текстилни и челични јажиња или од 
пластичен материјал, котури, сигнални знамиња и .на-
ционални, појаси за спасување, бродски, кујнски и 
санитарни уреди, весла, челични плочи); — прибор 
за лов (мрежи рибарски конец, најлон, парангали, 
врши, ости, јадици, игли за крпење мреж,и, бои за 
мрежи, плута олово, пловки); — рибарска облека и 
обувки Сумирани и импрегнирани, мантили, капи, 
гумени чизми, ракави); 21 Материјал и прибор за 
спортски риболов (рибарски треки, јадици, лажлив-
ци, муви и други вештачки лажливци за риби); ситен 
јадичарски прибор-, плутни чепови, олова — заврту-
вачки; спортска рибарска опрема: рибарски чизми, 
ловечки столчиња, кошница за риби, мрежи за при-
фаќање; 22. Стручна литература од областа на спор-
тот, риболовот и кампувањето; 23. Студено оружје 
(ловечки ножеви); 24. Масла и масти за подмачкува-
ње на оружје; 25. Ловечка опрема (облека и обувки 
за комплетирање на ловечката опрема); 26. Ловечк,и 
прибор за одржување и чистење на оружје, за изра-
ботка и полнење на муниција, за имитирање живо-
тински гласови, прибор за ловечки кучиња, ловечки 
замки и мрежи,- 27. Хемиски средства за уништување 
на штетници и ѕверови (врани, волци, лисици) и за 
истерување дивеч; 28. Двотледи за монтажа на пуш-
ки и обични,- 29. Украси од животински рогови, заби, 
влакна, перја (трофеи и галантерија) ,како и препа-

риран дивеч,- 30. Камп-куќички, приколки за чамци,-
31. Стручна ловечка и кинолошка литература. 

ХХИ. Земјоделска опрема и алати, вештачки ѓубрива, 
семенска стока и саден материјал 

1. Алати за обработка на земја и нега на посе-
вите (плугови, брани, ваљци, тањирачи, мотокулти-
ватори, ровалици, мотокопачи, мотофрези и др.); 2 
Машини за ѓубрење и сеење (расипувачи, пумпи, 
буриња за ѓубре, распрскувачи на ѓубре, сеалки и на-
прави за садање на сите земјоделски култури,- з. Ма-
шини за косење, жнеење и берење (косилки, жнеал-
ки, самоврзувачи, комбајни, машини за берење на 
пченка, памук и лен, машини за вадење компири, 
репка, средства за врзување на самоврзувачки плат-
на, покривки за самоврзувачи; машини за берење, 
сортирање и миење на овошје, машини за вадење на 
семки и рачки, машини за приготвување на пулпа); 
4. Машини за приготвување сено (вили, гребла, за 
вртувачи, преси за сено); 5. Машини за вршење, ро-
нење и чистење (вршалки, елеватори, лупачки, ронил-
ки, ветрилки, триери, селектори, сортирачи, глазир-
ници, машини за вадење клици од пченка); 6. Маши-
ни за спречување на растителни болести и штетници 
(прскалка запрашувачи, сулфурници, тапан за рас 
пресување на семиња и други машини за дезинсек-
ција); 7. Машини за приготвување добиточна храна 
(сечилки, прекрупници, мелници, чекичари, котли за 
миење, ронилки за пченка, машини за мешање на 
добиточна храна, сите други машини и уреди за 
приготвување на добиточна храна); 8. Машини за 
наводнување и вештачки дожд (центрифугални и дру-
ги пумпи, цевки за наводнување, агрегати, комплетни 
постројки за вештачки дожд); 9. Машин,и за млекар-
ство и прибор (комплетни постројки за млекарство, 
сепаратор^ маталки, ладилници, преси за сирење и 
путер, пастеризатори, молзилници, канти за транс-
портирање млеко; машини за миење и машини за 
полнење шишиња и друга амбалажа; машини за па-
кување на млечни производи, други машини и ма-
шини за млекарство); 10. Погонски мотори за наве-
дените машини, нивни прибор и делови; 11. Лозар-
ско-овоштарски направи (преси за грозје, таложни-
ци, пумпи за вино, казани за печење ракија, сите 
видови прскалка запрашувачи) ; 12. Опрема за визби; 
13. Приклучни справи и машини за: трактори, при-
колки, булдожери и багери,- 14. Резервни делов,и за 
наведената опрема и приклучни машини и опрема, 
вклучувајќи ги кугличните лежишта и гуми,- 15. Ци-
ради за земјоделски машини; 16. Лозарски и овоштарс-
ки алат и прибор (п,или, ножеви и ножици за режење 
и цепење, стругала за кора, челични четки, берачи за 
овошје, алат и направи за масларство, рафија, гумич-
ки за цепање, прибор за врзување на лози); 17. При-
бор за нега и молзење на стоката (ножици за шиша-
ње, клешти и карики за бикови, чешалки, четки, 
потковици, чивии за потковици, ѕвонци, доилки, оп-
рема за молзење); 18. Земјоделски алат (мотики, бу-
даци, крампови лопата, гребла, вили, коси, чекани, 
српови, брусеви, ножеви, ножици, пили, клешти и 
слично); 19. Средства за нега на вино: бентонит, 
азбест, калиев карбонат, калиум метабисулфит, же-
латин; 20. Вештачки ѓубрива (азотни, кадиеви, фос-
фатни и мешани); 21. Прибор за пчеларство,- 22. За-
прежни возила и прибор за земјоделството; 23. Опре-
ма и прибор за живинарството (инкубатори, ламби, 
контролни гнезда, комплетни живинарници) ; 24. Ли-
нии за миење, сушење, полнење, затворање и етике-
тирање шишиња за земјоделска намена — визбар-
ство, 25. Сите видови пумпи за земјоделството; 26. 
Опрема за сточарски фарми (поила, опрема за чисте-
ње, за исхрана итн.)- 27. Опрема, алат и инструмен-
ти за одржување и поправка на сите видови земјо-
делски машини; 28. Технички инструменти и алати 
за поправка на земјо,це иски машини и нивн,и дело-
ви, апарати за испитување на машини, постројки за 
сервисни станици, како и постројки за поправка на 
самостоен моторен погон,- 29. Клинести каиши, транс-
портни ленти и погонски каиши за земјоделски ма-
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шини, како и прибор; 30. Талови лаици; 31. Гормпе-
рова прашина како прибор за работа на соодветни 
машини. 

Семенска стока 

1. Семе од градинарски растенија (вклучувајќи и 
компир и арпаџик); 2. Семиња од билки за производ-
ство на добиточна храна (крмни растенија); 3. Се-
миња од индустриски растенија; 4. Семиња од жита; 
5. Храна за птици; 6. Семе од овошје; 7. Семе од 
шумски дрвја; Ѕ. Семе за цвеќиња и луковица сад-
ници и расади; 9. Саден материјал (агруми) и садни-
ци за овошје и шумски дрвја; 10. Садници и резни-
ци на шумски и паркови дрва и грмушки. 

Пчелар ски материјал и прибор 

1. Пчеларски направи (кошници, топилница цен 
трифуги, пултови за отстранување на саќе, пчелар-
ски вати); 2. Пчеларски алат (жврг, шпиритус, ламби, 
мали топилници, разни ножеви, капи, дималици, пче-
ларски четки, кафези, вилушки); з. Пчеларови при-
бор (разни пчеларски копчиња, разделувачи, крпи. 
шарнири, рези, жично плетиво за матици, трутолов 
ка, хранилки); 4. Резервни делови за направи, алати 
и пр,ибор; 5. Специјална амбалажа за мед од лим, 
картон, стакло и синтетички маси; 6. Потреби за пче 
ларството (денатурисан шеќер, восок, вештачко са-
ќе, . жици за рамки, средства за сулфурирање); 7 
Стручна пчеларска литература и списанија; 8. Мед, 
производи од мед; 9. Матичен млеч, цветен прашок; 
10. Пчели. 

ХХШ. Сточна и друга животинска храна 

1. Сено, слама, пчонкарна шума; 2. Крм,ни расте-
нија ((луцерка, детелина, гр,аорица, мешавина од тре-
ва, трева, добиточна репка, добиточен морков, уров, 
силажна пченка, добиточен грашок, боб); 3. Крмно 
браш-но,- 4. Зрнеста добиточна храна (зоб, пченка 
јачмен, овес); 5. Тиква и компир за добиточна ис-
храна; 6. Желади и буковина,- 7. Див костен; 8. Три-
ци, уродица и други споредни производи и отпадоци 
при преработката на житата,- 9. Индустриски крмни 
и споредни производи (маслени погачи, сачми, шрог 
и брашно, резанци од шеќерна репка, меласа, соино 
брашно, остатоци при преработка на растенијата, 
други споредни производи од животинско и расти-
телно потекло за исхрана на добитокот); 10. Концен-
трирана индустриски произведена храна за добиток, 
живина и други домашни животни, вклучувајќи ја и 
конзервираната храна за домашни животни (комплет-
ни крмни смеси, и дополнителни крмни смеси-супер-
концентрати),- И. Витамински препарати и други пре 
парати кои се користат во исхраната на добитокот и 
другите домашни животни. 

XXIV. Филателија и прибор 

1. Филателистички марки; 2. Целиот прибор за 
средување на филателистички марки, вклучувајќи и 
албуми, стручна литература. 

XXV. Антиквитети и уметнички дела 

1. Антиквитети од историска и културна вред-
ност,- 2. Уметнички дела (скулптури, ликовни дела и 
дела од други гранки на уметноста). 

XXVI. Производи од домашно ракотворење и 
уметнички занаети 

1. Кукли во народни НОСИИ; 2. Ликови на жи-
вотни од кожа, ткаенини, филц и слични материја-
ли; з. Дрворезбарство (разни асталски кутии и та-
бакера дрвени чинии и друга резбарска дрвна га-
лантерија, мебел, резбарен, столни лампи,- 4. Сите 
предмети од уметнички занаети (ковано железо, про-
изводи од бакар, позлатени, од сребро, филиграни, 
старинско оружје, столни лампи, мелници за кафе); 
5. Уметнички предмети од стакло, дрво, обични и 

благородни материјали,- 6. Навлаки за книги, срца 
во народни мотиви и други слични предмети во 
фолклорни хмотшш, од текстил, пластика и сл.; 7. 
Украсни предмети од керамика и дувано стакло, 
цртежи на стакло, текстил, дрво и хартија; 8. Про-
изводи со народен вез (асталски чаршафи, блузи, ми-
леа, од елца, фустани, шамивчиња, тантели, џемпери, 
патики-гшетени и везени и други везени п-редмети, 
други производи од волна и народен вез, рачно тка-
ени килими, крпи и други слични производи; 9. Пле-
тени предмети за облекување (џемпери, блузи, фу-
стани, одела, чорапи); 10. Обувки (памучни, опинци, 
сандали, приглавци) 11. Ткаени предмети (килими, 
крпи, торби, теписи и друго); 12. Производи од кос-
трети (простирки, покривки зобници, харари); 13. 
Кожна галантерија со народен вез, со ткаенини и 
други народни мотиви (папуни со вез и кожа, плете-
ни сандали, машки и женски, како и други произво-
ди од народни Ракотворби и уметнички занаети); 14. 
Народна носија (машки и женски одела и други 
предмети за украс и облекување кои по било што 
носат фолклорен карактер); 15. Плетени Ракотвор-
би од пченкоовина, слама, рафија, прачки и друг ма-
теријал и комбинирани материјали,- 16. Производи од 
домашна дрвна галантерија (сита, мешалки, сукала, 
Лажици, столчиња, и др. галантер,ија од домашно 
ракотворење); 17. Таписерии, гоблени и сл.; 18. Веш-
тачки цвеќиња и предмети од украсни пердуви; 19. 
Плетен мебел од прачки (трска, бамбус, врба и дру-
го); 20. Оплетени балони (демижони); 21. Сувенири со 
народни и други мотиви. 

XXVIII. Цвеќе 

1. Цвеќе (во саксии и сечено); 2. Цветни аран-
жмани во корпи, жардињери, слични садови; з. Цвет-
ни семиња, лукоски, гомољи за расад, цвеќе и укра-
сни жбунови (ружи, зимзелено, четинарски и листо-
падни грмушки); 4. Новогодишни елки (природни и 
вештачки); 5. Садови за цвеќе (саксии, жардињери, 
сандачиња, вазни и корпи и слично); 6. Хумусен 
супстрат, торф, тресет, вештачки ѓубрива, (цврсти и 
течни); 7. Украси за цвеќиња и бавчи,- 8. Венци од 
природно и вештачко цвеќе,- 9. Вештачко цвеќе,- 10. 
Цвеќарски-градинарски алат (градинарски ножици, 
гребла, мотики, садилки и друго); 11. Стручна и про-
пагандна литература од областа на предметот на 
работење на оваа струка. 

XXVIII. Украсни риби, птици и други домашни и 
егзотични животни 

1. Златни и други видови рипчиња за аквариум 
и други слични садови; 2. Аквариуми и други садо-
ви за чување рипчиња, со соодветна опрема и при-
бор; 3. Храна за рипчиња и средства за хигиенско-
здравствено одржување на рипчињата во аквариуми-
те,- 4. Канаринци, папагали, штиглици, гулаби и дру-
ги домашни и егзотични птици кои обично се чуваат 
и одгледуваат во домаќинствата; 5. Кафези и слични 
куќички за престој на птици со соодветна опрема-
и прибор; 6. Храна за птици и средства за хигиен-
ско^ др авствено одржување на птици и објекти во 
кои тие живеат и престојуваат; 7. Зајаци, мачки, ку-
чиња и други домашни и егзотични животни кои 
обично се чуваат и одгледуваат во домаќинствата 
и соодветна храна и садови за нивна исхрана со при-
бор и средства за одржување хигиенско-здравствена 
состојба на овие животни и објекти во кои живеат,-
8. Кафези, легла, и други слични предмети за прес-
тој на животните од точка 7 со соодветна опрема, 
прибор и средства за нивно хигиенско одржување, 
како и други предмети потребни при изведувањето 
на некои од овие животни на јавни површини (гер-
д а н ^ јажиња, за водење, корпи и сл.); 9. Стручна и 
пропагандна литература од областа на предметите за 
работа од оваа струка. 

XXIX. Пердуви 
1. Пердуви примарни или преработени (сите ви-

дови); 2. Пердуви за постелнина; 3. Украсни пердуви; 
4. Производи од украсни пердуви,- 5. Постелни пред-
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мети од пердуви (перници-перничиња, разни покри-
вачи, јоргани и сл.). 

XXX. Продавање на дневни, периодични и повремени 
весници, часописи и други слични списанија 

1. Дневен, периодичен и повремен печат; 2. Ре-
вии, списанија илустрации, брошури; 3. Календари, 
програми, нотеси, блокови, плика и хартија за писма, 
разгледници, честитки, џепни книги, песнарки; 4. Во-
дичи, возен ред, планови на градови, туристички 
карти, адресари. 

XXXI. Погребна опрема 

1. Мртовечки сандаци и урни со соодветна оп-
рема и белези; 2. Кошули, вратоврски, чорапи, ша-
мии, шамивчиња, блузи, и други делови од облека и 
ознаки потребни на членовите на фимилијата на по-
чинато лице,- 3. Природно цвеќе и .венци од природ-
но цвеќе, вештачко и венци од вештачко цве-
ќе; 4. Надгробни споменици, опрема и прибор за 
одржување на гробовите. -

XXXII. Моторни возила, делови и прибор 

1. Резервни делови за моторни возила и градеж-
ни машини; 2. Сите видови куглични, ваљкасти, клиз-
ни и други лежишта за сите возила и машини од 
оваа трговска струка,- з. Додатни уреди, апарати и 
опрема и прибор за возила (греачи, вентилатори, ра-
диоапарати за автомобили, навлака за седишта и по-
дови: сигнални триаголници, рачни аптеки, прира-
чен алат за возила,- разни крпи и сунѓери за пере-
ње на возилата; спреј и други лакови за каросерија-
та, авто-козметика, бензински канти, мерачи за при-
тисок на воздухот за пнеуматиката); 4. Надворешни, 
внатрешни и специјални гуми за моторни возила и 
градежни машини и трактори, гумени и челични га-
сеници за трактори и гасеничари, гумени и челични 
сегменти за гасеници,- 5. Електрични апарати и при-
бор за моторни возила (автоелектрика): за покрену-
вање, палење, осветлување и сигнализација; свеќич-
к а разводници, индз^кциони калеми, магнети, бри-
сачи, покажувачи на правец и сл. електрични изола-
тори и изолационен материјал, акумулатори и бате-
рии за возила; киселина и дестилирана вода за аку-
мулатори; сијалици, осигурувачи, кабли и друго,- 6. 
Тахометри и таксиметри; 7. Стручна, информативна 
и слична литература од областа на авто-мотористи-
ката, возила, пловила и други машини од оваа тргов-
ска струка. 

XXXIII. Нафта и нафтени деривати, масла и масти 

1. Течни горива (разни бензини, петролеум, ди-
зсл-горива, масла за горење, „вајт-спирт"),- 2. Комби-
нирани горива од нафта и јаглен (синтетички гори-
ва); 3. Минерални масла за подмачкување и за друга 
намена (моторни, авионски, лежишни, вазелински, 
вретенски, турбински, трансформаторски, изолациона 
цилиндарски, осовински, хидраулични, компресорски, 
за менувачи и диференцијал^ за режење; за кале-
ње; за ладење; за воздушни филтери; масла за фи-
на механика); 4. Комбинирани мазива од минерал-
ни, растителни, хемиски и животински состојки (де-
тергент, масло, масло за кочници, разни замастени 
синтетички масла); 5. Специјални производи добиени 
од преработки на сурова нафта'(масла за медицината и 
козметиката, парафин, вазелин, антикорозивни сред-
ства битумен); 6. Мазивни масти (товатни, за куг-
лични и топли лежишта, за оружје, коломаст и дру-
го); 7. Специјални средства за хемиската индустрија 
(нафтенска киселина, смекнувачи за гуми, раствору-
вач^!, средства за импрегнирање, сред,ства за етили-
зирање, петролејски кокс); 8. Истрошени мазива 
(масла и масти); 9. В'о производите од оваа струка 
спаѓаат и: — потрошен материјал, прибор, потесен 
избор на резервни делови и ситен алат за моторни 
возила (свеќичка кабли, платански копчиња, сија-
лици, заптивачи, клинести канти, прибор за лепење 

на пнеуматика, гуми внатрешни и надворешни, вен-
1или и пумпи за пнеуматика, антифриз, авто-козмети-
ка, автокарти и планови на градови, канти за бен-
зин и сл.); — печки кои се ложат на масло и плин 
(печки, шпорети, грејалки, бојлери и сл.); — боци 
за плин (полни и празни). 

XXXIV. Стари предмети 

Сите употребени подвижни предмети и предмети 
кои можат ули е да се употребат целосно или де-
лумно, како костуми, обувки, разни домашни пред-
мети, мебел, делови (за автомобили, трактори, ма-
шини и мотори), пловила, велосипеди и делови, упо-
требуван градежен материјал (врати, прозорци ќера-
миди, цигли, плочки и др), ТВ и радио апарати и 
други слични работи и предмети. 

Во рамките на оваа трговска струка не се сме-
таат за стари предмети антиквитети од историска и 
културна вредност, уметнички дела (скулптури, ли-
ковни дела и дела од други гранки на уметноста) на-
кит и други драгоценост и предмети изработени од 
(.благородни метали и дра1и камења, стари марки 
(филателистички) и стари пари (нумизматички) како 
и „крш“ од злато и други благородни метали. 

XXXV. Секундарни суровини — отпадоци 

1. Сите видови текстилни отпадоци (волнени, ју-
тени, памучни, отпадоци од синтетички влакна, дру-
ги текстилни отпадоци); 2 Старо железо и стар лив 
(старо железо и отпадоци од челик, струготини, ма-
шински лив, трговски и мешан лив); 3. Отпадоци 
од обоени метали (отпадоци и струготини од бакар, 
бронза, месинг, шљака од бакар и легури; отпадоци и 
сгруготини од алуминиум, алуминиумска шљака, алу-
фолии; отпадоци од олово и бели ковини, отпадоци 
од меко и тврдо олово, акумулаторов олово, оловна 
згура и шљака, отпадоци од цинк и негови легури, 
цинк-шљака; 4. Стара хартија и отпадоци од харти-
ја (бели бездрвни резанци од хартија, резанци од 
хартија за пишување и 'печатарска хартија) архива, 
книги, обрасци, брошури и слично,- црно-бели весни-
ци и списанија, натрон-вреќи, нови и стари отпадо-
ци од брановидна лепенка); 5. Отпадоци од дрво 
(нови од производството, стари од амбалажа и др 
отпадоци од плута и др.),- 6. Стаклен крш и амбала-
жа (рамно прозорско стакло, шупливо бело и обоено 
стакло, стаклена амбалажа); 7. Стара гума (надво-
решни авто гуми и други гуми; внатрешни авто и 
други гуми; други гумени отпадоци); 8. Отпадоци од 
преработена кожа. 9. Отпадоци од технички масно-
тии: 10. Други отпадоци употребливи за индустри-
ска намена,- 11. Расходувани средства кои не служат 
за првобитната намена, односно средства кои ја 
изгубиле својата првобитна намена и вредност (рас-
ходувани моторни возила, машини и слично), со тоа 
што одделни употребливи делови од овие средства 
можат да имаат своја употребна и прометна вред-
ност. 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СР Ма-
кедонија“. 

Бр. 08-750/1 
13 октомври 1987 година 

Скопје 
Републички секретар за 

општостопански работи и пазар,. 
Иван Митровски, с. р. 
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739. 
Уставн,иот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки на седницата одржана на 7 ок-
томври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 57 став 1 точка 5 и член 
59 став 1 точка 5 од Правилникот за работни одно-
си, донесен од работниците во Основната организа-
ција на здружен труд „Кале“ во состав на Работна-
та организација „Интерпромет" во Скопје, со рефе-
рендум одржан на 16 декември 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен весник 
на СРМ“ и во означената основна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
со предлог поднесен до Судот поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со оспо-
рената одредба се оневозможува пријавените канди-
дати под еднакви услови да учествуваат во изборот 
бидејќи лицата кои веќе работеле или обавувале 
пракса кај учесникот се во привилегирана состојба 
во однос на другите кандидати. 

4. На седницата Судот утврди дека член 57 од 
означениот правилник ги предвидува дополнителните 
критериуми за приоритет при вработување, а во точ-
ката 5 го предвидува критериумот „лица кои рабо-
теле во ооно!вната организација, Работната заедница 
на определено време или обавувале пракса, а се 
истакнале во текот на работењето или праксата како 
добри работници или ученици“. 

Во член 59, став 1 точка 5, пак, е извршено 
вреднување на дополнителните критериуми, при што 
оспорениот основ е вреднуван со 10 бода. 

5. Според член 210 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија на секој граѓанин под еднакви услови му 
се достапни секое работно место и функција во оп-
штеството. 

Член 5 став 2 од Законот за работни односи 
предвидува дека со самоуправниот општ акт со кој 
се уредува работниот однос, работниците се должни 
да утврдат критериуми за приоритет при вработува-
ње согласно општествениот договор за вработување 
кој го склучиле или на кој му пристапиле. 

Од овие уставни и законски одредби произлегува 
дека право и должност е на работниците во самоуп-
равниот општ акт да го уредат и приоритетот при 
вработувањето, Притоа, критериумите за утврдување 
приоритет при вработување мораат да бидат еднакви 
за сите работни луѓе и граѓани. 

Според мислењето на Судот, оспорениот ос,нов 
не може да се предвиди за утврдување приоритет 
при вработување, затоа што лицата кои обавувале 
пракса во организацијата се доведуваат во привиле-
гирана положба во однос на другите. Меѓутоа, оваа 
околност може да се предвиди само како дополни-
телен критериум- кога кандидатите имаат еднакви 
услови, односно бодо,ви по другите основи. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи дека член 
57 став 1 точка 5 и чле,н 59 став 1 точка 5 од оспо-
рениот Правилник не се во согласност со означените 
уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 117/87 
7 октомври 1987 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија 
Судија, 

Братољуб Раичковиќ, с. р. 

740. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 14 октомври 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 12 под II и III од Правил-
никот за станбени односи донесен од работниците 
во Работната организација за презентирање на кул-
турни вредноста „Македонија-концерт" во Скопје, до-
несен на референдум одржан на 2 септември 1985 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Работната организација на начин 
предв,иден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на член 12 под II и III од Правилникот озна-
чен во точка 1 на оваа одлука. Според наводите во 
предлогот во оспорениот член предвидениот основ 
работен стаж различно е вреднуван зависно од тоа 
дали стажот с остварен во „Македонија-концерт" 
или, пак, во друга организација, а исто така доаѓа 
до двојно вреднување на основот степен на стручна 
подготовка, затоа што еднаш се вреднува во рамките 
на основот сложеност и потоа се вреднува самостојно. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 12 
под II од означениот Правилник е предвидено за се-
која година од вкупно предвидениот стаж на работа 
да се добие по 1 бод и за секоја година на работа 
во Работната организација по 1 бод. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд прав“ото на работа со општествените 
средства што го стекнув,а секој работник во здруже-
ниот труд е основ за остварување на неговите пра-
ва, обврски и одговорности во здружениот труд. 

Работејќи во здружениот труд со општествените 
средства работникот создава доход кој има опште-
ствен карактер. Работејќи, пак, и создавајќи доход 
со опшетствените средства, работникот стекнува и 
работен стаж кој исто така има општествен карак-
тер без оглед дали е стекнат во една, две или по-
веќе организации. 

Сп,оред Оддел II став ?. алинеја 9 од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија, неприкоснове-
ната положба и улога на човекот, ја сочинуваат, 
покрај другото, и еднаквоста на правата, должности-
те и одговорностите на луѓето во согласност со 
уставноста и за,конитоста 

Со оглед на изнесеното, Судот смета дека вред-
нувањето на работниот стаж стекнат во „Македони-
ја-концерт" и вреднувањето на вкупно признатиот 
работен стаж претставува негово двојно вреднување, 
и е привилегирана на работниците вработени во 
„Маке дони ја-концерт“. Ова затоа што предвидувајќи 
го работниот стаж како основ за распределба на ста-
нови и станбени кредити, организацијата треба да 
поаѓа од работниот стаж како елемент и израз на 
личниот придонес на работникот што со овој труд 
го дал во зголемувањето на материјалната основа 
на социјалистичкото општество. 

Поаѓајќи од ова. а особено имајќи го предвид 
општествениот карактер на доходот, Судот смета 
дека двојното вреднување на работниот стаж соз-
дава нееднаквост меѓу работниците во распределба-
та на средствата за заедничка потрошувачка. 

Со оглед на тоа, Судот утврди дека оспорената 
одредба не е во согласност со означеното уставн,о 
начело и е во спротивност со означ,ената одредба од 
Законот за здружениот труд. 

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 12 под 
III е вреднуван , основот степен на стручна подготов-
ка, а под IV е вреднуван основот сложеност. 

Судот смета дека стручната подготовка како из-
раз на сложеноста на работите и работните задачи 
и придонесот во работата може ,да се предвиди како 
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основ за распределба на средствата за станбена .из-
градба, доколку не е предвиден основот сложеност. 
Ова затоа што ако едновремено ое утврдени бодови 
но основот сложеност и по основот стручна подго-
товка доа,ѓа до двојно вреднување на стручната под-
i отовка. 

Со оглед на тоа Судот утврди дека оспорениот 
член 12 од Правилникот не е во согласност со наче-
лото на распределба според трудот и е во спротив-
ност со членовите 126 став 1 и 129 став 3 од Законот 
за здружениот труд. 

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

У. бр. 227/86 
14 октомври 1987 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија 
Судија, 

Мугбил Бејзат, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за време-
траењето, висината и начинот на исплатата на па-
ричната помош за време на бременост и породување, 
објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 39/87, се 
потпаднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Одлуката за времетраењето, висината и начинот 

на исплатата на паричната помош за време на 
бременост и породување 

Во член о во третиот ред наместо зборот 
„јули“ треба да стои зборот „август“. 

Бр 03-1176 
29 октомври 1987 година 

Скопје 
Од Републичката 

заедница за вработување 

Огласен цел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се во-
ди постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
телката Магбуле Изаири од с. Глумово против туже-
ниот Мевл,ун Изаири, привремено вработен во Гер 
манија, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Мевљун Изаири во рок 
од 30 дена да се јави или да ја достави својата 
адреса во судот 

По истекот на овој рок судот ,ќе му го одреди 
привремениот старател Зафировски Никола, адвокат 
од Скопје, согласно член 84 од ЗПП, кој ќе го заста-
пува до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XVIIT 
П. бр. 3318'Ѕб. (140) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се 
води оставинска постапка под О. бр. 442/86 за рас-
правање на имотот на лок. Бахтијар Зудја, родена 
на 17. XI. 1921 година во Скопје, а починала на 2. 
XII. 1985 година во Скопје, каде што и живеела. 

Како наследник на покојната се јавува и нејзи-
ниот син Имер Бахтијар сега со непозната адреса 
на живеење во Париз, Франција. 

Се повикува учесникот Имер Бахтијар да се ја-
ви во овој суд во рок од една година, сметано од 
денот на објавувањето на судскиот оглас, или, пак, 
во истиот рок да ја достави својата сегашна точна 
адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде поста-
вен привремен старател во смисла на член 132 од 
ЗВП, кој ќе ги штити неговите интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. бр. 
442/86. “ (142) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за уредување на меѓа по предлог на предлага-
чот Бајрами Берзат Неуфел од с. Шипковица, про-
тив противниците Адили Лезам Хазир од с. ,Шипко-
вица, сега со непозната адреса во СР Германија 
и др. 

Се повикува противникот Адили Лезам Хаз,ир од 
с. Ш,ипковица во рок од 30 дена да се јави пред 
овој суд, да ја достави својата адреса или да постави 
свој полномош,ник. Во спротивно, судот по службе-
на должност на истиот ќе му постави привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и инте-
реси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 440/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен спор 
за сопственост по тужбата на тужителите Митревска 
Софија, Митревски Славе и Митревска Аница, сите 
од Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 231, против туже-
ниот Митревски Петров Борче од Тетово, а со место 
на живеење во Романија, со непозната адреса. Вред-
ност на спорот 322.500 ди,нари. 

, Се повикува тужениот преку „Службен весник 
на СРМ“ да се јави лично пред судот во рок од 
30 дена или да постави свој полномошник кој ќе го 
застапува во постапката. 

Доколку истиот тоа не го стори, Општинскиот 
суд во Тетово преку Центарот за социјални работи 
— Тетово ќе MV постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1457/87. 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Ристовски Злате од 
с. Лешок, застапувал од полномошникот Милан 
Михајлов, адв. од Тетово, против тужената Ерман 
Костанце од СР Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Ерман Костанце од СР 
Германија да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ“, да достави своја адреса 
или постави свој полномошник кој ќе ги штити неј-
зините права и интереси во постапката. Во спротив-
но, судот ќе и постави привремен застапник кој ќе 
ги штити нејзините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1111/87 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп е заведена 
вонпарнична постапка од страна на предлагачот Ко-
чоски Коте од Прилеп против противникот Димеска 
Или,нка, за докажување на смрт, согласно член 89 
од ЗВП. 

Се повикува лицето Димеска Илинка од Прилеп 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, 
или да се јават во судот лица кои ќе кажат за неј-
зиниот живот или лице кое лично ја познавало за 
да даде подробни податоци за часот, денот и годи-
ната на смртта на противникот. Б'о спротивно, по 
истекот на рокот и спроведената постапка, судот ќе 
ја утврди и докаже нејзината смрт. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 79/84. 
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ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Шаховски 
клуб „Лирија“ — Скопје се огласува за неважен. 

Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил 
под назив: „Станбена задруга „Евтина градба“ — Де-
бар се огласуваат за неважни. 

Загубениот печат и штембил под назив: РО 
„Превентива“ за трговија на големо и мало со пре-
храмбени и непрехрамбени производи Ц. О. Скопје 
— ООЗТ „Маркетинг“ — Скопје се огласуваат за не-
важни. (5577) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Ра-
ботна организација за угостителство, туризам и ко-
мунални работи „Маврово“ — Маврови Анови“ се 
огласува за неважен. (4934) 

Загубениот тркалезен печат под назив.- „РО „Ле-
л о в а ц промет“ — Лесковац ООУР „Текстил“ — про-
давница 54 — Скопје — Лесковац" се огласува за 
неважен. . (4956) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка на име Ибрахим Саќипи, Ку 
маково. (5298) 

Работна книшка на име Љубиша Анастасов ски, 
Куманово. (5299) 

Работна книшка на име Милевка Лапеска, 
Кратово. (5301) 

Работна книшка на име Изби Таироски, Охрид. 
Девизна штедна книшка, издадена од Стопанска 

банка — Скопје на име Ленка Петрова, Скопје. 
Воена книшка на име Даим Шерифи, с. Тено-

во, Тетово. (5339) 
Воена книшка на име Џемали Мемеди, с. Ра-

диовце Тетово. (5343) 
Работна книшка на име Марија Тасеска, Охрид. 
Работна книшка на име Настеска Љубинка, Маке-

. донски Брод. ^ (5369) 
Работна книшка на име Александар ѓорѓиев, 

Штип. (5370) 
Работна книшка на име Лидија Боболинска, 

Штип. (5376) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јован 

Трајчев, с. Соколарци, Кочани. (5378) 
Возачка дозвола бр 134 на име Јован Трајчев, с. 

Соколарци, Кочани. (5379) 
Договор за работа бр. 757 од 01. 11. 1986 годи-

на, помеѓу работодавачот Андонови^ Катка и работ-
никот Славица Котевска, Куманово. (5383) 

Работна книшка на име Трпкоска Елена, с. Брест, 
Македонски Брод. (5391) 

Воена книшка на име Измит Ибраими, Тетово. 
Работна книшка на име Јусуф Асани, Тетово. 
Сообраќајна дозвола на име Абдураман Абдули, 

Гостивар. (5418) 
Работна книшка на име Мерџан Сејди ја, Тетово. 
Работна книшка на име Трпко Дамјанови, Те-

тово. (5436) 
Работна книшка на име Дурак Мехмедов, Ве-

рове. (5461) 
Работна книшка на име Јоцо Манасијов, Ко-

чани. (5463) 
Овластување за изведба и надзор на инвестицио-

ни објекти бр. 16-329, издадено од Републичкиот се-
кретаријат за индустрија PI трговија на име Сапун-
џија — Дико Ј. Бранко, Скопје. (̂5471) 

Работна книшка на име Мухамед Шапкоски, 
Струга. (5476) 

Свидетелство за I година, издадено од Ц. С 
У. „Коле Неделковски“ на име Цветковски Гоце, ул. 
,.Славе Петков“, бр. 53, Титов Велес. (5478) 

Свидетелство за И година, издадено од ЦСУ 
Коле Неделковски“ на име Цветковски Гоце, ул. 
„Славе Нетков“, бр. 53, Титов Велес, 

Работна книшка на име Момчило Мажичев, Ко 
чани. (5496) 

Одобрение за вршење на јавен превоз на патни-
ци бр. 11/27130 од 11. XI. 1981 год. и такси таблички 
бр. 617, издадени од Собрание на општина Чаир — 
Скопје на име Руждија Хетеми, ул. „Галичица“ бр. 
4, нас. Шуто Оризари, Скопје. (5525) 

Работна книшка на име Мефаиљ Исмаили, Те-
тово. (5543) 

Работна книшка бр. 52530, на име Николоски 
Орде, с. Подмол, Прилеп. (5554) 

Броена книшка на име Авдира,ман Сулимани, Ку-
маново. (5555) 

Работна книшка на име Димоски Стојан, с Лок-
вица, Македонски Брод. (5560) 

Работна книшка на име Синаноски Неѓат, с, 
Пласница, Македонски Брод. (5562) 

Лична карта на име Боре Сиљаноски, Гостивар. 
Возачка дозвола на име Боре Сиљаноски, ул. 

;,Г. Делчев“ бр. 5, Гостивар. 
Сообраќајна дозвола бр. ГВ 28-29 на име Никола 

Кукоски, Гостивар. (5567) 
Работна книшка на име Ализариф Алиу, Гости-

вар. (5574) 
Работна книшка на име Бојков Иванчо, ул. „Кос-

турска“ бр. 24, Титов Велес. (5585) 
Воена книшка на име Ќебаир Хисмани, с. Гај-

ре, Тетово. (5595) 
Воена книшка бр. 65878 на име Хавзија Устмир, 

с. Ѓермо, Тетово. 
Работна книшка на име Дане Спасовски, Тетово. 
Чековна картица бр. 09305 на име Благојчо Спас-

ков, Кочани. (5603) 
Работна книшка на име Виолета Гогиевска, Ви-

ница. (5605) 
Возачка дозвола на име Пајазит Усеини, с. Те-

ново, Тетово. (5619) 
Воена книшка на име Исни Мустафи, с. Теарце, 

Тетово . (5622) 
Работна книшка на име Орце Георгиев, Кочани. 
Работна книшка на име Младен Ситникоски, 

Струга. (5630) 
Воена книшка на име Зулбеар Неџади, с. Тре-

бош, Тетово. (5643) 
Работна книшка на име Јовче Манев, Радовиш. 
Одобрение бр. 11-3765 од 8. 10. 1987 година за 

вршење електромеханичарска дејност, издадено од 
СО — Чаир — Скопје на име ѓорѓи Димовски, 
Скопје. (5661) 

Штедна книшка на име Бечков Марјан, ул. „Ле-
це Котески“ бр. 43; Прилеп. (5661) 

Воена книшка на име Ванчо Митев, ул. „Кочо 
Рацин“ бр. 22, Богданци, Гевгелија. (5665) 

Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Тетово 
на име Џелал Фејзулаи, ул. „Ленин“ бр. 15, Тетово. 

Возачка дозвола, издадена од CB'P — Тетово на 
име Џелал Фејзулаи, ул. „Ленин“ бр. 15, Тетово. 

Работна книшка на име Добран Неџија, Берово. 
Членска воена инвалидска карта, издадена од СО 

— Центар — Скопје на име Синановиќ Кујо, Скопје. 
Свидетелство за I година на име Илиевски Ми-

ле, с. Габрово, Делчево (3079) 
Диплома за завршено средно угостителско учи-

лиште на име Стефановски Драги, с. Радање, Штип. 
Книшка на име Ванчо Димитров, Кочани. (3081) 
Свидетелства за I и II година на име Шезаир 

Шаинов, Кочани. (3082) 
Свидетелство за III година на име Роза Ангело-

ва, Виница. 4 (3083) 
Свидетелство за IV одделение на име Ленче Спа-

сова, Радовиш. (3084) 
Работна книшка на име Душко Филиповски, 

Скопје. (3085) 
Воена книшка на име Доне Митев, Радовиш. 
Работна книшка на име Љуба Колижовска Јова-

новска, Скопје. (3087) 
Воена книшка на име Вели Бајрам, Скопје. 
Свидетелство за VIII одделение на име Жарко 

ч Талиманоски, Прилеп. (3089) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гоце 

Ташкоски, Прилеп. (3090) 



4 ноември 1987 

Свидетелство за IV година на име Кирил Овезо-
ски, Прилеп. (3091) 

Работна книшка на име Џафер Асанов, Титов 
Велес. (3093) 

Свидетелство за завршен испит на име Уличев 
Анчо, Титов Велес. (3094) 

Свидетелство на име Милаим Синанов, Неготино. 
Свидетелство за IV одделение на име Амди Веј-

сели, Тетово. . (3096) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шериф 

Лутвиу, Тетово. (3097) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бошко 

Спасовски, Тетово (3098) 
Свидетелство за I година на име Јусуф Хисени, 

Тетово. (3099) 
Свидетелство за VI одделение на име Трника 

^Танковска, Тетово. (3100) 
Свидетелство за I година на име Насер Роман, 

Тетово, (3101) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мекмет 

Адеми, Тетово. (3103) 
Работна книшка на име Вера Тодоровска, Скопје. 
Свидетелство за I клас на име Загица Ниневска, 

Куманово. (3105) 
Свидетелство на име Весна Јовановска, Куманово. 
Диплома на име Загорка В“еличковска, Куманово. 
Свидетелства од I до IV година на име Сузана 

Митровиќ, Куманово. (3109) 
Свидетелство за VIII одделение на име Раде Сте-

фановски, Крива Паланка. (3111) 
Индекс бр. 41119 на име Светлана Ангеловска, 

Штип. (3112) 
Свидетелство за I година на име Мирјана Коце-

ва, Штип. (3113) 
Свидетелство за III година на име Павле Јанев, 

Штип. (3114) 
Диплома на име Тони Димков, Штип. (3115) 
Здравствена легитимација на име Каролина Андо-

нова, Штип. (3116) 
Здравствена легитимација на име Трајчо Киров, 

Штип. (3317) 
Диплома на име Ванѓа Тасева, Штип. (3118) 
Здравствена легитимација на име Лозјана Ана-

киева, Штип (3119) 
Здравствена легитимација на име Елизабета Ча-

нушева, Штип. (3120) 
Диплома на име Ристо Стојановски, Штип. (3121) 
Здравствена легитимација на име Мијалчо Јова-

нов, Штип. (3122) 
Свидетелство за I година на име Смил ана Ни 

колова. Виница. (3123) 
Свидетелство за VIII одделение на име Данчо 

Коцев, Радовиш. (3124) 
Свидетелство на име Тиме Тасев, Пробиштип. 
Здравствена легитимација на име Севиме Русте-

ми, Тетово. (3127) 
Свидетелство за VI одделение на име Спаѓала 

Насеска, Гостивар. (3128) 
Свидетелство за VIII одделение на име Алиу 

Мемеди, Гостивар. (3131) 
Свидетелства за I и II година на име Љупчо 

Ѓеорѓиев, Радовиш. (3133) 
Свидетелство за VIII одделение на име Милан 

Стратев, с. Ново Село,Скопје. (3134) 
Работна книшка на име Неркеса Бекирагиќ, 

Скопје. (3135) 
Свидетелства од I, II и III година на име Апосто-

лоска Каролина, Прилеп. (3136) 
Здравствена легитимација на име Саијко Вела-

нов, Штип. (3137) 
Свидетелство за III клас на име Маре Василева, 

Штип. . (3138) 
Работна книшка на име Гордана Александрова, 

Скопје. (3139) 
Работна книшка на име Мурсел, Маљоки, с. Ср. 

Коњари, Скопје. (3140) 
Работна книшка на име Сафет Хазировиќ, Скопје. 
Воена книшка на име Боре Спасовски, Скопје. 
Свидетелство за I клас на име Бакиоски Драган, 

Прилеп. (3143) 
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Свидетелства од I до IV година на име Сашо 
Костоски, Прилеп. (3144) 

Свидетелство за VIII одделение на име Салија 
Алиоски, Прилеп. (3145) 

Свидетелство за VIII одделе,ние на име Бајрам 
Алиоски, Прилеп. (3146) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бакија 
Сулејмани, Прилеп. (3147) 

Здравствена легитимација на име Верди Велиу, 
Стрзта. (3150) 

Здравствена легитимација на име Муарем Велиу, 
Струга (3151) 

Здравствена легитимација на име Ремзија Велиу, 
Струга. (3152) 

Свидетелство на име Ристов Зоран, с. Раковец, 
Титов Велес. (3154) 

Здравствена легитимација на име Нехат Абдиу, 
Тето,во (3155) 

Свидетелство за VI одделение на име Ресул Муа-
рем, Тетово. ' (3156) 

Свидетелство за V одделение на име Незир 
А елами, Тетово. (3157) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јусуф 
Кадриу, Тетово. (3159) 

Свидетелство за IV одделение на име Абдулбеки 
Јашари, Тетово. (3160) 

Свидетелство за VIII одделение на име Васо 
Мирчевски, Тетово. (3161) 

Здравствена легитимација на име Нафи Имери, 
Тетово. (3162) 

Свидетелство за VIII одделение на име Телат 
Амети, Тетово. (3163) 

Свидетелство за VIII одделение на име Хатиџе 
Амети, Тетово. (3164) 

Свидетелство за VIII одделение ,на име Мухаре-
ми Енвер, с. Неготино, Гостивар. (3165) 

Свидетелство за I година на име Бесим Ејупи, 
Гостивар. (3166) 

Свидетелство на име Живко Кодузов, Радовиш. 
Б'оена книшка на име Славе Божиновски, Скопје. 
Работна книшка на име Сали Сефо, Скопје. 
Работна книшка на име Богдановски Владо, нас. 

Јурумлери, Скопје (3170) 
Работна книшка на име Воислав Милошевски, с. 

Љубанци. Скопје. (3174) 
Свидетелство за завршено основно одделение на 

име Алими Бејтула, с. Студеничани, Скопје. (3175) 
Свидетелство на име Стојкоски Димче, с. Косово, 

Македонски Брод. (3176) 
Свидетелство за III одделение на име Рифат Дер-

демче, Прилеп. (3177) 
Свидетелства за I, II и III година на име Сне-

жана ѓорѓевиќ Кума,ново. (3178) 
Свидетелство за I година на име Владица Илиев-

ски, Куманово. ((3179) 
Ученичка книшка на име Миле Здравковиќ, Ку-

мано-во. (3180) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шерије 

Хасани, Струга. (3183) 
Свидетелство на име Адам Весели, с. Долно Леш-

ница. Тетово'. (3184) 
Диплома на име Сузана Искова, Титов Велес 
Свидетелство за VIII одделение на име Стефа-

новиќ Светлана Кирова Неготино. (3184) 
Свидетелство за П година на име Станика Ели-

нова, Неготино (3188) 
Свидетелство за IV одделение на име Сузана 

Елисова, Тетово. (3189) 
З^иа,кствен? легитимација на име Елмаз Шаси-

вари Тетово (3191) 
Свидетелства од I до IV година на име Хашим 

Џеза.ири, Тетово. (3192) 
Одобрение за ситар бр. 13-3898 на име Мамут 

Рустеми, Тетово. (3193) 
Свидетелство за VIII одделение на. име Лазим 

Џезаири, Тетово. (3194) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Џемил Изаири, Тетово. (3197) 
Свидетелство од I до IV година на име Бујамен 

Рушани, Тетово. (3198) 
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Свидетелство за VI одделение на име Ресул Мур-
сел^ Тетово. (3199) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ајет Му-
стафи, Тетово. (3200) 

Свидетелство за VIII одделение ца име Лулзим 
Берзати, Тетово. (3201) 

Работна книшка на име Исмет Асани, Гостивар. 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Бесник Алили, Гостивар. (3204) 
Четири свидетелства и диплома на име Мит-

коска Магдалена, Прилеп. (3205) 
Свидетелство за IV одделение на име Димко 

Младеновски, Кратово. (3206) 
Свидетелство за I клас на . име Теговски Ми-

хајлов Петар, Ресен. (3207) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бајрам 

Алиу, Тетово. (3208) 
Свидетелство на име Весна Блажевска, Тетово. 

(3209) 
Здравстве,на легитимација на име Абдулнасер 

Абдули, Тетово. (3211) 
Здравствена легитимација на име Џемаил Руфа-

ти, Тетово. (3212) 
Свидетелство за VIII одделение на име Рецеп 

Иљази, Тетово. (3213) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Махије Ферати, Тетово. (3214) 
Здравствена легитимација на име Гулсум Исмани, 

Тетово. (3215) 
Здравствена легитимација на име Анифе Емини, 

Тетово. (3218) 
Ученичка книшка за I и II година на име Мир-

јана Несторовска, Тетово. ,(3220) 
Ученичка книшка, за I и II година на име Јован-

ка Савеска, Тетово. (3221) 
Свидетелство за Vllf одделение на име Ремзи 

Сулемани, Тетово. (3223) 
Здравствена легитимација на име Мемишка Ах-

мед,и, Тетово. (3224) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зеледин 

Абази, Тетово. - (3225) 
Свидетелства за I, II и III година на име Халим 

Сулејмани, Гости,вар. (3226) 
Свидетелство за VIII одделение на име Џеват 

Муртезани, Гостивар. (3227) 
Свидетелство на име Хабитиа Абдулфета, с. До-

бри Дол, Гостивар. (3228) 
Свидетелство на име Орхан Амедов, Штип. (3231) 
Работна книшка на име Бајрам Муратович, Скоп-

је. (3232) 
Работна книшка на име Насер Јусуфи, Скопје. 

(3233) 
Свидетелство за I година на име Талески Бошко, 

Прилеп. (3234) 
Диплома за KB водоинсталатер на име Тасески 

Ангел, Прилеп. (3235) 
Сви,детелство за IV одделение на име Амдија 

Алиоски, Прилеп. ,(3636) 
Свидетелство на име Марјан Крстевски, Кума-

ново. (3238) 
Диплома и ра,ботна книшка на име Благоја Ата-

насовски, Охрид. (3239) 
Свидетелство за VIII одделение на име Марјан 

Блажески, Македонски Брод. (3240) 
Ученичка книшка на име Ангелче Гелев, Титов 

Велес. (3241) 
Свидетелство на име Дуков Тони, Титов Велес. 

(3242) 
Свидетелство за завршено средно образование 

на име Хасановска Ѓулџан, Титов Велес. (3243) 
Свидетелство за VIII одделение на име Лила 

Манеска, Титов Велес. (3244) 
Свидетелство за I година на име Панче Јова-

новски, Титов Велес. (3245) 
Свидетелство за IV година на име Илија Леон, 

Титов Б'елес (3246) 
Свидетелство на име Ристо Петров, Титов Ве-

лес. (3247) 
Свидетелства за I и III клас на име Гзиме Ари-

фи, Тетов,о. “ '(3248) 
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Уверение за електроинсталатер на име Назми 
Мемеди, Тетово. (3250) 

Свидетелства од I до IV годи,на и диплома на 
име Абдилсамет Фетаин, Тетово. (3251) 

Свидетелство за VII одделение на име Весна 
Јостреска, Тетово. (3252) 

Свидетелство за II одделение на име Саиде Ја-
шари, Гостивар. , (3253) 

Свидетелств,а од I до IV година и диплома на 
име Абдулбари Јашари, Гостивар. (3254) 

Свидетелство на име Шабан Џафери, Гостивар. 
(3255) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абдулве-
ап Исеини, Гостивар. (3257) 

Свидетелства од I до IV годи,на на име Јасминка 
Павлова, Штип. (3258) 

Свидетелство за II година на име Снежана Стој-
милов^ Штип. (3260) 

Свидетелства за III и IV година и за завршен 
испит на име Иле Дејанов, Штип. (3261) 

Свидетелство за I година на име Стојче Митев, 
Штип. (3262) 

Здравствена легитимација на име Вена Трајкова, 
Штип. (3263) 

Диплома на име Славка Челевска, Штип. (3265) 
Свидетелство за III год,ина на име Славиша Ми-

тровиќ, Штип. (3266) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Славка Митевска, Штип. (3267) 
Свидетелство за III год,ина на име Зорица За-

фирова, Кочани. (3268) 
Работна книшка на име Миле Б. . Десковски, 

Скопје. (3270) 
Свидетелство за завршен матурски испит на име 

Бојкова Н. Љубица, Кратово. (3273) 
Свидетелство за III од,деление на име Јанев Ки-

рил, Титов Велес. (3274) 
Свидетелство за завршено средно образование 

на име Авдовиќ Бајрам, с. Г. Оризари. .(3275) 
Здравствена легитимација на име Џезира Сали, 

Тетово. (3278) 
Свидетелство на име Мердаим Емрулаи, Тетово. 

(3279) 
Свидетелство за VI одделение на име Реџије 

Алију, Тетово. (3280) 
Здравствена легитимација на име Слава Чума-

това, Прилеп. (3282) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нимет 

Пајазити, Гостивар. (3283) 
Свидетелство за. VIII одделение на име Ружди 

Љатифи, Гостивар. (3284) 
Ученичка книшка на име Сулејман Фазлија, Го-

стивар. (3285) 
Решение за угостителски работи на име Зоран 

Белиќ, Гостивар. (3286) 
Свидетелство за V одделение на име Емро Амди, 

Гостивар. (3287) 
Свидетелство за IV клас на име Светлана Иса-

е с к а , Гостивар. (3288) 
Свидетелство за VI одделение на име Бесим Ни-

јази, Гостивар. (3290) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мустафа 

Исеини, Гостивар. (3291) 
Диплома на име Љубе Горгиев, Штип. (3293) 
Свидетелство за IV одделение на име Полизека 

Митева, Делчево. (3294) 
Ученичка книшка на име Тони Петковски, Ко-

чани. (3295) 
Ученичка книшка на име Гоце Мишов, Кочани. 

(3296) 
Работна книшка на име Хисни Исмаили, с .Брао-

виќ, Скопје. (3298) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на име 

Сефо Сали, Скопје. (3299) 
Свидетелство за завршено I година на име Иван-

ка Чауле, Скопје (3300) 
Свидетелства за завршено I и II година на име 

Сабахета Хаџиќ, Скопје. (3301) 
Работна книшка на име Жарко Репац, Скопје. 

(3302) 
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Ученичка книшка за средно образование на име 
Талески Жарко, Прилеп. (3303) 

Диплома за средно образование на име Петкоска 
Весна, Прилеп. (3304) 

Свидетелство за II одделение на име Митриќес-
ки Дарко, Прилеп. (3305) 

Свидетелства за I и II година на име Зоран 
Донески, Прилеп. (3307) 

Свидетелство за VIII одделение на име Роза 
Темелкова, Неготино. (3308) 

Свидетелство на име Лиерка Ѓоргиева, Виница 
(3309) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо 
Божинов, Радовиш. (3310) 

Работна книшка на име Турќан Узеири, Скопје. 
(3311) 

Работна книшка на име Нермин Узеири, Скопје. 
(3312) 

Работна книшка на име Рабид Фејзуловски, Скоп-
је. (3313) 

Работна книшка на име Трајан Петковски, Скоп-
је. (3314) 

Свидетелство за IV и V одделение на име Ива-
носка Ирена, Прилеп. (3315)' 

Свидетелство на име Тренкоска Лидијана, с. За-
полжани, Прилеп. (3316) 

Свидетелство од гимназија на име Ангелина 
Крстина, Прилеп. (3317) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Новески, Македонски Брод. (3318) 

Свидетелство за VII одделение на име Сабедин 
Фејзули, Тетово. (3319) 

Свидетелство на име Хашмир Адеми, Тетово. 
(3320) 

Свидетелство на име Сенат Адеми, Тетово. (3321) 
Свидетелство на име Камиљ Шабани, Тетово. 

(3322) 
Здравствена легитимација на име Меџит Бериша, 

Тетово. (3323) 
Свидетелство за I година на име Мустафа Ша-

ќир, Тетово. (3324) 
Здравствена легитимација на име Џезире Беа-

дини, Тетово. (3325) 
Свидетелство за VI одделение на име Насер 

Куртиши, Тетово. (3326) 
Ученичка книшка за I и II година на име Сла-

вица Грпчевска, Тетово. i(3327) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ќемал 

Мурсели, Тетово. (3328) 
Свидетелство за VIII одделение на име Авдија 

Рами, Тетово. (3329) 
Свидетелство за VI одделение на име Авзи Ем-

ури, Тетово'. (3330) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Иснит 

Черкези, Тетово. (3331) 
Свидетелства од V до VIII одделение на име 

Јахи Нуредини, Тетово. ^ (3332) 
Свидетелство за V одделение на име Басри Рук-

шити, Тетово. (3333) 
Здравствена легитимација на име Мефаил Земи-

ри, Тетово. (3334) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јахјо Јах-

ја, с. Неготино. Гостивар. (3335) 
Свидетелство за IV одделение на име Фатиме 

Јахја, Гостивар. (3337) 
Свидетелство и диплома на име Севди Јакупи, 

Гостивар. (3338) 
Свидетелство на име Милка Хаџи Јанева, Штип. 

(3339) 
Свидетелство за I година на име Драфи Младе-

новиќ, Штип. (3341) 
Свидетелство за III клас на име Николчо Го-

цевски, Штип. (3342) 
Здравствена легитимација на име Даница Посто-

лова, Штип. (3343) 
Ученичка книшка на име Борче Алексов, Ко-

чани. (3344) 
Ученичка книшка на име Ванчо Иванов, Кочани. 

(3345) 
Свидетелство на име Иванка Петрова, Виница 

(3346) 

Бр. 41 - (Стр. 749 

Работна книшка на име Сами Асани, Скопје. 
(3347) 

Работна книшка на име Есмералда Асани, Скоп-
је. (3348) 

Воена книшка на име Велчев Ташо Коче, Ку-
маново. i(3349) 

Воена книшка на име Коле Ацев, Скопје. (3350) 
Воена кн-ишка на име Ќерим Акташи, Скопје. 

(3351) 
Свидетелство за I година на име Петрески Тони, 

Прилеп. (3352) 
Свидетелство на име Елизабета Ангелоска, При-

леп. (3353) 
Свидетелство за IV одделение на име Јодза 

Куртишевска, Куманово. (3354) 
Свидетелства од I до IV година на име Блесна 

Михајловиќ, Куманово. (3355) 
Свидетелство на име Сеад Рамадани, Куманово. 

(3356) 
Ученичка книшка на име Соња Филиповиќ, Ку-

маново ,(3358) 
.Свидетелство за III и IV година и диплома на 

име Весна Ѓорѓевиќ, Куманово. (3359) 
Свидетелство за III година на име Муса Исуфи, 

Куманово. i(3360) 
Здравствена легитимација на име Хатије Сеади-

ни, Тетово. (3363) 
Свидетелство за VIII одделение на име Лама 

Флутурије, Тетово. (3364) 
Свидетелства за V. и VI одделение на име Ми-

нах Сахити, Тетово. (3365) 
Свидетелство за V одделение на име Риан Изаи-

ри, Тетово. (3366) 
Свидетелство за VIII одделение на име Тасин 

Куртиши, Тетово. (3367) 
Здравствена легитимација на име Рецеп Арифи, 

Тетово. (3369) 
Здравствена легитимација на име Ноне Јакимо-

ски, Тетово. (3370) 
Здравствена легитимација на име Сејфула Сејфу-

лаи, Тетово. (3371) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зулбе-

хари Јусуф, -с. Добри Дол, Гостивар. '(3372) 
Свидетелство на име Сеадет Амети, Гостивар. 

(3373) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ибиш 

Ибиши, Гостивар. (3374) 
Свидетелства од I до I I I година на име Баќи 

Нари, Гостивар. (3375) 
Свидетелства од V до VIII одделение на име 

Цвета Премческа, Гостивар. (3376) 
Свидетелство за I година на име Невена Мил-

ковска, Берово. (3378) 
Свидетелство за II година на име Тимко Тер-

зиски, Берово. (3379) 
Свидетелство за И година на име Благица Сто-

илков^ Делчево. (3380) 
Ученичка кн,ишка на име Жаклина Давиткова, 

Кочани. (3381) 
Свидетелство на име Ленче Наумова, Виница. 

(3382) i 
Свидетелство за VIII одделение на име Зоица 

Ѓорѓиева, Струмица. (3383) 
Работна книшка на име Сашко Секуловска Скоп-

је. (3384) 
Свидетелство за IV година на име Нада Јоси-

фовска, Скопје. (3387) 
Работна книшка на име Бранко Јефтимов, Ко-

чани. (5002) 
Работна книшка, на име Салифоски Енсер, с 

Преглево, Македонски Брод. (5010) 
Работна книшка на име Беќир Беќири, Гости-

вар. (5019) 
Пасош, издаден од СВР Радовиш на име Цве-

танка Петрова, Радовиш. (5021) 
Раб.отна книшка на име Сузана Божиновска, Ку-

маново. (5024) 
Работна книшка на име Мугобет Рушити, Тетово. 
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Работна книшка на име Мирјана Трајковска, 
Скопје (3389) 

Ученичка книшка на име Темелковски Јане, При-
леп. (3390) 

Свидетелство за II клас на име Сганкоски Боби, 
Прилеп. (3391) 

Свидетелство за VI одделение на име Сулејман 
Иљази, Тетово. (3392) 

Свидетелство за VI одделение на име Фатмир 
Јаша, Тетово. (3393) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фатиме 
Љазами, Тетово. (3394) 

Диплома на име Хусеин Нуредини, Тетово. (3395) 
Диплома на име Цека Дашурија, Тетово. (3396) 
Свидетелство за VIII одделение на име Цветко 

Димитриевски, Тетово. (3397) 
Свидетелство за II година на име Виолета Ка-

рајашкова, Тетово. (3398) 
Свидетелства од I до IV година на име Бобан 

Трифуноски, Гостивар. (3400) 
Свидетелство на име Чедомир Мерџаноски, Гос-

тивар. (3401) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Мејзин Беџети, Гостивар. (3402) 
Свидетелство за VIII одделение на име Латиф 

Фејзули, Гостивар. (3403) 
Свидетелство на име Башким Зибери, Гостивар. 

(3404) 
Работна книшка на име Гафур Гуреци, Скопје. 

(3405) 
Свидетелства за I и II година на име Исни Ја-

купи, Скопје. (3406) 
Работна книшка на име Емрула Ибраими, Скоп-

је. (3407) 
Воена книшка на име Бојаџиевски Симе Анто-

нио, Куманово. (3408) 
Работна книшка на име Абедини Башким, с. 

Сингелиќ, Скопје. ^ (3409) 
Свидетелства за I и П година на име Мелина 

Јанковска, Куманово. (3411) 
Диплома на име Веска Михајловиќ, Куманово. 

(3413) 
Свидетелства од I до III клас на име Афродита 

Мемети, Куманово. (3414) 
Свидетелства од I до IV клас и за завршен ис-

пит на име Фета Османи, Куманово. (3415) 
Свидетелство на име Драганка Серафимов,ска, 

Куманово. (3417) 
Свидетелство за VIII одделение на име Вален-

тина Митева, Титов Велес. ,(3418) 
Индекс фаќ. бр. 543 на име Коцева К. Снежана, 

Титов Велес. (3419) 
Диплома на име Зоранчо Димовски, Титов Ве-

лес. (3420) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јусуф 

Мемеди, Тетово. (3421) 
Одобрение за камион бр. 15-3766/626-2 на име 

Садри Мамути, Тетово. (3422) 
Свидетелство за VI одделение на име Нехад Се-

лими, Тетово. (3423) 
Свидетелств,а од V до VIII одделение на име 

Ферзи Амети, Тетово. (3424) 
Свидетелство за I година на име Саит Бислими, 

Тетово. ' (3425) 
Свидетелство за VIII одделение на име Хајредин 

Шемири, Тетово. (3426) 
Свидетелство за VI одделение на име Муамет 

Ба,ирами, Тетово. (3427) 
Свидетелство за VI одделение на име Белул Ка-

мили, Тетово. (3428) 
Здравствена легитимација на име Садета Џемаи-

ли, Тетово. (3429) 
Свидетелство за VIII одделение на име Фадил 

Камбери, Тетово. (3430) 
Свидетелство за V одделение на име Небојша 

Блажевски, Тетово. (3431) 
Книшка на име Џемаиљ Октај, Гостивар. (3432) 
Свидетелство на име Фекри Малику, Гостивар 

(3433) 

Свидетелства од I до IV година на име Цветко 
Бајровски, Гостивар. ' (3435) 

Свидетелства од I до IV година и за завршен 
испит на име Мирлиид Селими, Гостивар. (3436) 

Уверение на Ленче Цекова, Штип. (3437) 
Свидетелство за III година на име Биљана Пе-

трушева, Штип. (3438) 
Здравствена легитимација на име Кристина Мај-

кошева, Штип. ,(34-39) 
Свидетелства за I и И година на име Ѓорѓи Ди-

митровски, Делчево. (3440) 
Свидетелство за III година на име Тања Стои-

ловска, Делчево. “ ' (3441) 
Свидетелство за И година на име Гоце Јанев, 

Кочани. (3442) 
Свидетелство за VIII одделение на име Жаклина 

Андонова, Кочани. (3443) 
Свидетелство за III година на име Соња Танева, 

Кочани. (3441) 
Воена книшка на име Аслан Зенули, с. Камења-

не; Тетово. (5347) 
Работна книшка на име Абдија Емурзате, Те-

тово. (5248) 
Работна книшка на име Ванчо ѓорѓиев, Радо-

виш. (5274) 
Работна книшка и здравствена легитимација на 

име Бозоски Гоце, с. Б. Црква, Прилеп. (5289) 
Воена книшка на име Звонко Цветкоски, с. Но-

воселани, Куманово. (5294) 
Чекови од бр. 0972355 до 0972360, издадени од 

Јушбанка — Скопје, на име Марковска Билјана, ул. 
„Сава Ковачеви,ќ“' бр. 21/ Скопје. (5055) 

Решение за отпис на разлика на име одобрена 
бонификација бр. 111/6173 од 24. 7. 1987 година на 
износ од CLJ 1. 274, 75, издадено од Народна Банка 
па СРМ на име „Интекс Експорт“ — Скопје. (5132) 

Сервисна книшка за „Лада Самара" бр. 425877 
на име ЗЗ „Дервенд", с. Групчин, Тетово. (4757) 

Свидетелство на име Фатмир Селими, Тетово. 
Воена книшка, издадена на име Спасиќ Јован, 

ул. „Прохор Пчински" бр. 24, Титов Велес. (4784) 
Работна книшка на име Реџаит Абдулаи, Тето-

во. (4786) 
Работна книшка на име Костадин Џуклески, Ох-

рид. (4802) 
Работна книшка на име Ратко Дојчинови, Ох-

рид. (4803) 
Работна книшка на име Валентина Стоимировиќ, 

Куманово. (4805) 
Воена книшка на име Садик Адеми, с, Стримни-

ца, Тетово. (4820) 
Работна книшка на име Ратко Ристовски, Тетово. 
Работна книшка на име Људмил Ивевски, Те-

тово. (4825) 
Работна книшка на име Хајредин Џафери, Го-

стивар. (4827) 
Работна книшка на име Благојчо Демевски, Ви-

ница. (4834) 
Работна книшка на име Бранко Стоиловски, 

Виница. (4835) 
Работна книшка на име Богослав Стојанов, Штип. 
Работна книшка на име Војо Јангелов, Виница. 
Тековна сметка бр 30701 155 0049 495 “и за,губе-

ните чекови од бр. 0912357 до 0912360, издадени од 
Југобалка — Основна банка — Скопје на име Гроз-
де Мацовски, Скопје. (4864) 

Работна книшка на име Светлана Т р а ј к о в ^ . Ку-
маново. (4865) 

Работна книшка на име Јахи Јахији, Куманово. 
Работна книшка на и?ле Драган Младеновски, 

Крира Паланка. (4876) 
Воена книшка на име Беџет Азизи, с. Церово, 

Тетово. (4891) 
Воена книшка на име Алит Беџети, с. Шемшево, 

Тетово (4894) 
Работна книшка на име Мухамбера Адеми. Те-

тово. (4932) 
Работна книшка на име Назмие Реџо, Тетово. 
Работна книшка на име Љубен Дојчинови, Ох-

рид. “ (4944) 
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Работна книшка на име Јовановска Весна, ул. 
„Маршал Тито“' бр. 7, с. Д. Лисиче, Скопје. (5056) 

Работна к,нишка на име ѓорѓи Трајков, Радо-
виш. (5061) 

Список за увоз на предмети за домаќинство од 
11. 6. 19Ѕ7 година на име Анѓеле Петковски, ул. 
„Линара“ бр. 37, Прилеп. v (5071) 

Работна книшка на име Газменд Беќири, Струга. 
Раоотна книшка на име Милаим Јојо, Гостивар. 
Воена книшка, на име Осман Сејдиу, с. Скудри-

ње, Гостивар. (5086) 
Работна книшка на име Ратка Тасева, Кочани. 
Штедна книшка бр. 678427-79, издадена од Сто-

панска банка — Основна банка Скопје на име Фе 
зоски Јусуф, Скопје. (5094) 

Работна книшка на име Неџмие Синани, Кума-
ново. (5101) 

Свидетелство за завршен IV клас, бр. 01-317, 
издадено од СЗУ „Ј Ј. Свештарот“ — Ресен на име 
Никола Јанкуловски, с. Крушје, Ресен. (5103) 

Свидетелство за завршено гимназија, издадено 
од Центар за насочено образование на име Сузана 
Туфанџиева, ул. „5-ти Ноември“ бр. 16, Ресе,н. (5105) 

Работна книшка на име Слободан Стојменов, Ко-
чани. (5126) 

Оружен лист бр. 1214 за ловечка пушка број 
68396 на име Велески Митија, с. Бенче, Македонски 
Брод. (5142) 

Лична карта, издадена од СВР — Сплит на име 
Емурлаи Халим, с. Мала Речица, Тетово. (5143) 

Воз,ачка дозвола, издадена од С.ВР — С,плит на 
име Емурлаи Халим, с. Мала Речица, Тетово. (5144) 

Работна книшка на име Владо Стојев, Виница. 
Сообраќајна дозвола, издадена од СВР Крива 

Паланка на име Стоименовски Моме, ул. „Маршал 
Тито“ бр. 73, Крива Паланка. (5173) 

Работна книшка на име Исмет Садикоски, Ох 
рид. (5204) 

Работна книшка на име Илчо Митев, Штип 
(5215) 

Работна книшка на име Драган Живков, Кума-
ново. (5224) 

Работна книшка на име Велески Коце, с. Само-
ков, Македонски Брод. (5231) 

Чекови од бр. 1039241 ДО 1039250 и ч е к бр 
996050, изд,адени од Југобанка - Скопје на име 
Воислав Величковски, ул. „Владимир Комаров“ бр. 
20/37, Скопје. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1204 од 3. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-362-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето- овластено за застапу-
вање на Работната организација за згрижувње и вос-
питание „Детска радост“, Ц. О., Гостивар, ул. „Бе-
личица“ бр. 49, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Стојна Стамеска, директор, а се 
запишува новиот застапник, Лилјана Гаврилоска-
Здравковиќ, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1204/87. (358) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 855 од 30. IX. 1987 година, на ре,гис-
тарска влошка бр. З-1742-O-O-O, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за патишта, Ц. О., Дебар, ул. ,,8-ми Сеп-
темвр,и“ бр. 72, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник, Иваноски Лазо, претседател, а 
се запишува н,овиот застапник, Кадриовски Кадри, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 855/87. (359) 

скиот регистар п,ромената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за филозофски науки О. 
Сол. О. со ООЗТ Скопје, ООЗТ, Филозофски факул-
тет, О. Сол. О., Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ 
бб.,' со следните податоци.- Се брише досегашниот 
застапник проф. д-р Томе Николовски, декан, а се 
запишува новиот застапник, проф. д-р Христо Кар-
талов, декан, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1212/87. (360) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1221 од 5. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1185-1 -о-о, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за правни и политички 
науки, О. О. со ООЗТ, Скопје, ООЗТ Правен факул-
тет Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бб, Универзи-
тетски комплекс, со следните податоци : Се брише 
досегашниот застапник проф. д-р Никола Матовски, 
декан, а се запишува новиот застапник, проф. д-р 
Тодор Пеливанов; декан, со неограничено овласту-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1221/87. (361) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1214 од 5. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1957-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Природно математичкиот факултет, 
Ц. О., Скопје, Гази Баба, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник, академик проф. д-р 
Благој Попов, како привремен работоводен орган, а 
се запишува новиот застапник, проф. д-р Алексан-
дар Стојмилов, работоводен орган-декан, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1214/87. (362) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Срег. бр. 1203 од 1. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1947-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „19-ти Ноем-
ври“, с. Селце — Тетово, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Дурмиши Мазлам, ди-
ректор, а се запишува новиот застапник Аљиу Ремзи, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1203/87. “ (363) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1119 од 14. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1552-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за управување и користење на пасишта и 
утри,н,и Дебар, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Филковски Душан, претседател 
без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Делиши Лири в. д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 119/87. “ (364) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1212,од 5. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1166-1-0-0, ја запиша во суд-

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 423 од 9. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 729 го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на РО ЦОУ „Коле Неделков-
ски“, с. Велгошти, со ц. о., со следните податоци-. 

I. Конституирање на РО — Централно основно 
училиште „Коле Неделковски“ — с. Велгошти — 
Охрид, со с. о. 

II. Се запишува и бришењето од судскиот регис-
тар на ООЗТ ЦОУ „Коле Неделковски“, с. Велгошти, 
од составот на РО „Кирил и Методиј“ — Охрид. 

Основни дејности: основно училиште и пред-
школско образование и воспитание. 

Во правн,иот промет со трети лица: целосно ов-
ластување. 
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Вид и обем на рдговорноет: целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Настески 

Владо, в. д. директор со неограничено овластување. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 423/87. (365) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 424 од 9. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 728, го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на РО ЦОУ „Светозар Вукмано-
виќ-Темпо" с. Белчишта — Охрид, со следните пода-
тоци : 

I. Конституирање на РО ЦОУ „Светозар Б'укма-
новиќ-Темпо", с. Белчишта. 

II. Се запишува бришењето од судскиот регистар 
на ООЗТ ЦОУ „Светозар Вукмановиќ-Темпо", с. Бел-
чишта во состав на РО „Кирил и Методиј“ — Охрид, 
рег. влошка бр. 590-08. 

Основна дејност: основно училиште и претшкол-
ско образование и воспитание. 

Во правниот промет: целосно овластување. 
Вид и обем на одговорност: целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Китевски Јоце, 

в. д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 224/87 (366) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Срег. бр. 420 од 9. X. 1987 година, на регис 
тарска влошка бр. 727, го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на РО Основно училиште 
„Христо Узунов“ — Охрид, со следните податоци. 

I. Конституирање на РО Основно училиште ,,ХРИ-
СТО Узунов“ — Охрид; 

II. Се запишува бришењето од судскиот регис-
тар на ООЗТ ЦОУ „Христо Узунов“ — Охрид во 
состав на РО „Кирил и Методиј“ — Охрид рег. 
влошка бр. 590-03. 

Основна дејност: Основно училиште и претшкол-
ско образование и воспитание. 

Во правниот промет: целосно овластување. 
Вид и обем на одговорност: целосна одговорност 
Лице овластено за застапување е Ѓурчинотаски 

Добре, в. д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег 

бр. 420/87. (367) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше 
нието Срег. бр. 420 од 9. X. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 726, го запиша во судскиот регис 
тар конституирањето на РО ЦОУ „Григор Прличев" 
— Охрид, со следните податоци: 

I. Конституирање на РО ЦОУ „Григор Прличев" 
— Охрид. 

II. Се запишува бришењето од судскиот регис-
тар на ООЗТ, ЦОУ „Григор Прличев" Охрид, во сос-
тав на РО „Кирил и Методиј“ — Охрид регистар-
ска влошка бр, 590-02. 

Основна дејност: Основно училиште и претшкол-
ско образован,ие и воспитание. 

Во правниот промет: целосно овластување. 
Вид и обем на одговорност: целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Наумоски Ни-

кола, в. д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 420/87. (368) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1081 од 16. IX. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-27-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Земјоделската задруга 
„Единство“, Р. О. с Челопек, Тетово, со следните по-
датоци: Досегашниот в. д. директор Поповски Љубе 
се запишува како директор 

Од Окруж,ниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1081/87. (357) 

К О Н К У Р С И 
Врз основа на член 78, а во врска со член 27 

став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 
46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор (реизбор) на тројца судии 

на Окружниот суд — Скопје 

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои 
ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, пријави со биографски податоци 
за движењето во работата и другите активности да 
поднесат до Собранието на СР Македонија — Коми-
сија за прашања на изборите и именувањата, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), 
собранијата на општините Гази Баба, Кисела Бода 
и Чаир објавуваат дека ќе извршат 

избор на шест судии на Општинскиот суд Скопје 
И — СКОПЈС 

Кандидатите за избор на судија треба да ги 
исполнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија,-

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати пријавите со пот-

ребните документи треба да ги достават до Собра-
нието на општината Чаир — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на ова соопштение. (376) 

СОДРЖИНА 
Страна 

736. Закон за енергетика — — — — — — 721 
737. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за утврдување на бројот на чле-
новите на Советот за народна одбрана 
на Претседателството на СР Македонија 
и за нивното именување — — — — 732 

738. Правилник за определување на производи 
со кои работниот човек со личен труд и 
со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните може да врши промет на стоки 
на мало — — — — — — — — — 733 

739. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 117/87 од 7 октомври 1987 година - 744 

740. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 227/86 од 14 октомври 1987 година 744 

Републичка заедница за вработување 

Исправка на Одлуката за времетраењето, 
в,исината и начинот на исплатата на па-
ричната помош за време на бременост и 
породување - — — — — - 745 
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број 40100-603-12498 кај СОК - Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ - Скопје. 


