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

Претплатата ^за 1988 година изнесу* 
ва 26.000 динари. Овој број чини 400 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

660. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СВМ и во врска со член 12 и 9 од'Зако-
нот за помилување, Претседател СТЕ ото на СРМ, на 
седницата одржана на 20 септември 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦД 

Целосно се ослободуваат од натамошно извршу-
вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Кунгас Ан др аники е Апостол 09 од Грција, 
2. Дервишевиќ Аљо Химзо од Скопје, 
3. Николиќ Илија Ацо од !Скопјте, 
4. Насуфов Ќемал Насуф од Банско. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 1 година на осудените лица: 
1. Василевкжи Василе Ристо од Прилеп, во трае-

ње од 2 месеци, 
2. Заревски Мино Анче од Пробиштип, во трае-

ње од 3 месеци, 
3. Белески Стеван Душан од е. Крушеани, во 

траење од 3 месеци, 
4. Цел адими Џеладин Јашар, од Скопје, во трае-

ле од 4 месеци, 
5. -Заир Асан Мирвет од Куманово, во траење 

од 4 месеци. 

III 
Извршувањето, на изречената казна затвор се 

услови за 2 години на осуденото лице: 
1. Трајковски Видан Петко од Битола, во трае-

ње од 6 месеци 

IV 
Извршувањето на изречената казна затвор му се 

услови за 3 години на осуденото лице: 
1. Филиповиќ Димитар Мирослава од Скопје, во 

траење од 7 месеци. 
V. 

Делумно се ослободи од (извршување на изрече-
ната казна затвор осуденото лице: 

1. Талевски Борис Веле од е. Канино, во траење 
од 4 месеци. 

VI 
Делумно се (ослободуваат од натамошно 'извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1: Петровски Благоја Тони од Тетово, во траење 

од 6 месеци, , ^ 
2. Георгиев Трајан Душко од Кочани, во траење 

од 9 месеци, 
3. Николовски Илија Марјан од Прилеп, во трае-

ње од 1 година. 
VII 

Оваа одлука влегува во аила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". I 

Бр. 08-676 
20 септември 1988 година 

Скопје 
. Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 

661. 

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СВМ" бр. 
43/81) и член 1 точка 3 од Законот за насочување 
на дел од приходите од данокот на промет за по-
требите на стопанството („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/88 и 20/88), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република^ Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЈТЕ НА СРЕДСТВА НА РАБОТНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАФИНЕРИЈА НА НАФТА „СКОП-
ЈЕ" — СКОПЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАФТА И ГАС ВО 
СРМ И ВО ДРУГИТЕ СР И САП ВО ЗЕМЈАТА ВО 

1988 ГОДИНА 

.Член 1 
На Работната организација Рафинерија на нафта 

„Скопје" — Скопје од посебна републичка сметка за 
»истражување на нафта и гас и за гасификација и се 
доделуваат неповратни средства во износ од 1.600 
мил. динари за финансирање на Програмата за ис-
тражување на нафта и гас во СРМ и во другите СР 
и САП во земјата во 1988 година. 

Средствата од ста® 1 на оваа одлука на корисни-
кот ќе му бидат ставени на располагање во рок од 
3 месеци од денот на влегување во сила на оваа 
одлука во два еднакви износа 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1756/1 
16 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

662. 
Врз основа на член 83, дтав 1 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), а во врска со 
членот 5 од Законот за извршување на Републич1<мот 
буџет за 1988'година („Службен весник на СРМ" бр. 
49/87), 'Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА 
И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ ИСПЛА-

ТУВААТ НА ПОВРАТНИЦИТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на помошта 

и на другите трошоци што им се доделуваат на ли-
цата за кои Извршниот оовет на Собранието на СР 
Македонија дава согласност зџ прифаќање. 
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Член 2 
При вселувањето и пријавувањето кај надлежните 

органи на повратниците ќе им се исплатува во вид 
на еднократна помош износ од 21.500 динари по член 
на семејството. 

Член 3 
На повратниците по пријавувањето кај надлежни-

те органи, секој месец во вид на времена материјал-
на помош ќе им се исплатува износ од: 

а) 64.000 динари за носител на помошта, 
б) 32.600 динари за секбј соуживател на помошта, 
в) 64.000 динари за самец. 

> Член 4 
На повратниците секој месец ќе им се исплатува 

надомест за струја, вода и ѓубретарина во износ ОД: 
а) 27.100 динари за носител на помошта и за 

. самци, 
б) 18.000 динари за секој соуживател на помошта. 

Член 5 
На ' повратниците ќе им се исплатува еднократен 

износ за огрев за грејната сезона во* висина до-. 
а) 199.600 динари на семејство, 
б) 126.000 динари за самци. 

Член 6 
При вселувањето на повратниците ќе им се ис-

платува надомест за преведување и заверка на лич-
ните документи во ИЗНОС <>Д: 

а) 13.?00 динари за ноаител на помошта и самци, 
б) 9.900 динари на соуживатели на помошта. 

Член 7 
На децата на повратниците, кои примаат време-

на материјална помош, за секоја учебна година ќе 
им се исплатува еднократен надомест за учебници 
И училишен Прибор ВО ИЗНОС ОД: 

а) 26.800 динари за ученици до У-то одделение, 
б) 32.800 динари за ученици од У-то до УШ-мо 

одделение. 
Член 8 

Надомест за трошоците за станарина на поврат-
ниците кои примаат материјална помош ќе се ис-
платува во полн износ, според решението на Само-
управната интересна заедница за домување. 

Член 9 
На повратниците им се признаваат во полн из-

нос транспортните трошоци од. Југословенската гра-
ница до местото на постојниот престој, согласно со 
Тарифата на Југословенската железница. 

Член 10 • 
Оваа одлука влегува во оила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „(Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 септември 1988 година. 

Бр. 23-1853/1 -
16 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

663 
Врз основа на член 37 од Законот за радиоди-

фузија („Службен весник на СРМ" бр. 201/74), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТОК 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИТЕ ПРИЕМ-
НИЦИ НА СЛЕПИ ЛИЦА — КОРИСНИК НА ЧИЕ 
ИМЕ СЕ ВОДИ ОДНОСНО Е НАБАВЕН РАДИОДИ-

ФУЗНИОТ ПРИЕМНИК ВО СРМ 

1. Се ослободуваат од плаќање надоместок за 
користење на радиодифузните приемници слепи ли-, 
ца — корисник на чие име се води односно е наба-
вен радиодифузниот приемник. 

22 септември 1988 

2. Со влегувањето во аила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката бр. 23-1503/1 од 29 јуни 
1978 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден. од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-1776/1 
16 септември 1988 година , 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

664. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 42/77), а по прет-
ходно мислење на Народната банка на Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО 
СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАН-

КА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 

условите за користење на паричните средства на Ре-
публиката и општините што се водат како депозит 
во Народа ата банка на Македонија во 1988 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/88, 19/88 и 33/88) 
во член 2, точка 1 износот „11.000" се заменува со 
износот „17.000", и во точка 10 износот „15.000" се 
заменува со износот „25.000", а по точка 11 се до-
даваат 6 нови точки кои гласат: , 

„12. Подготовки на есенска сеидба, 
во износ до 10.000 мил. дин. 

13. Обврски на Републиката по дел 
од достасани странски креди-
ти, во износ до 10.000 мил. дин. 

14. Програмата за реализација на 
системот на фиксни програм-
ски вреќи во радио дифузната 
мрежа на РТВ — Скопје, во 
износ 750 мил. дин. 

15. Водоснабдување и прочистува-
ње на вода во износ до 1.500 мил. дин. 1 

16. Програмата за енциклопедија 
на Југославија , 200 мил. дин. 

17. Програмата за економско-фи-
нансиска консолидација 5.000 мил. дин." 

Член 2 
Во член з, став 1 по алинеја 6 се додаваат две 

нови алинеи, кои гласат: 
„— за намените од точките 12, 13, 14, 15, 10 

и 17 — со рок на враќање од 3 месеци и со камат-
на стапка од 45% годишно"; 

Член 3 
Во член 4, алинеја 2 по бројот 3 се додаваат 

зборовите „и 16", во алинеја ( 5 по бројот „7" се 
става запирка и се додаваат зборовите: „13 и 14". 

По алинеја 5 се додаваат две нови алинеи кои 
гласат: 

„— за намената од точка 12 — Републичкиот ко-
митет за земјоделство и шумарство и водостопан-
ство преку ЗЗПК „Македонија" — Скопје врз осно-
ва на план за сеидба; 

— за намената од точка 15 — Републичкиот ко-
митет за урбанизам, градежништво, сообраќај и за-
штита на човековата околина". 
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Член 4 
Во член 6 зборовите „три процентни поени" се 

заменуваат со зборовите „до 10 процентни поени". 

Член 5 х 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1734/1 
16 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

665. 
Врз основа на член 96 став з од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број .43/81)«, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија се назначува Петко Сте-
фановски, досегашен помошник на претседателот на 
Републичкиот комитет за економски односи со стран-
ство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1736/1 
28 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
мир Глигорие Гоговски, е. р. 

666. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 43/81), Извршниот 
совет на Собранието &а СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија се назначува Вефки Асано-
ски, досегашен главен и одговорен уредник во весни-
кот „Бирлик'\ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1737/2 
28 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот оовет, 
м^р Глигорие Гоговски, е. р 

667. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен 
весник на СРМ" број 43/81), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Се разрешува од должноста советник во Из-
вршниот оовет на Собранието на СРМ Слободан Трај-
ковски, поради заминување на друга должност, сме-
тано од 1 јули 1988 година. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

' Бр. 17-1738/1 
28 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
' м^р Глигорие Гоговски, е. р. 

668. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен 
весник на СРМ" број 43/81), Извршниот совет на 
Собранието на ОР Македонија донесе ^ х 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 

1. За помошник на директорот на Управата за 
заеднички работи се назначува Јован Вишновски, до-
сегашен раководител на Групата за имотно-правни 
прашања, евиденција и заштита на општествената 
сопственост на Управата за имошо-правни работи во 
Републичкиот секретаријат за финансии, за секторот 
за правни, административни и биротехнички работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1739/2 
28 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот оовет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

669. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 

1. За помошник на директорот на Управата за 
заеднички работи се назначува Јани Кардула, досе-
гашен. началник на Одделението за финансиски, ад-
министративни и општи работи во Републичкиот се-
кретаријат за народна одбрана за секторот за финана 
сиако-Материјално работење. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
~на СРМ". 

Бр. 17-1739/3 
28 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
' м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

670. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" број 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ КАПЕТАН НА 

КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА 

1. За капетан на Капетанијата на пристаништата 
се именува Златан Клбикаровски, досегашен капетан 
на Капетанијата на пристаништата. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1741/1 
28 јул1** 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, ' 
м^р Глигорие Гоговски, е. р. 

671. 
Врз основа на член 176 а"во врска со член 173 

став з од Законот за државната управа („Службен 
весник на СРМ" број 45/80), Извршниот совет на 
Собранието на СРМ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
( ОДБРАНА 

1. За потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за народна одбрана повторно се назначува Тодор 
Аџисанков, досегашен потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за народна одбрана. 

• 2. Ова решение влегува во сила со денот, на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен бесник 
на СРМ". 

Бр. 17-1742/1 
28 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател , 

на Извршниот совет, 
м^р Глигорие Гоговски, е. р. 

672. 
Врз основа на член 175 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" број 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

/ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕ-
ПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 
1. Извршниот оовет на Собранието на СР Ма-

кедонија е оргласен Славица Талевска, самостоен 
стручен соработник во Републичкиот комитет за труд, 
здравство социјална политика, да се назначи за 
републички инспектор за труд во Републичкиот ин-
спекторат за труд. 

2. Ова решение влегува ио сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1544/2 
28 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-»р ,Глигорие Гоговски, е. р. 

673. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот оовет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Се разрешува д-р Петре Наковски од долж-
носта советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи, поради престанок сб 
работа на Комитетот. ( 

2. Ова решение влегува во сила со деиот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1724/1 
19̂  август 1988 година 

Скопје. 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

674. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-

- кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Хе разрешува Лилјана Наумова — М&рчетиќ. 
од должноста советник на претседателот на Репуб-
личкиот комитет за меѓународни односи, поради пре-
станок со работа на Комитетот. ^ 

' 2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на ОРМ". 

Бр. 17-1724/2 
19 август 1988 година 

Скопје 
ч Потпретседател 

на Извршниот совет, . 
инж. Васил Влашки, е. р. 

675. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Рг Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Се разрешува Лина Огненова од должноста 
советник на претседателот на Републичкиот комитет 
за меѓународни односи, поради престанок со работа 
на Комитетот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр 17-1724/3 
19 август 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р 

676. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Се разрешува Љубомир ГерасимЈОвски од долж-
носта советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи, поради престанок 
со работа да Комитетот. 
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2. Ова решение влегува во сила со денбт на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1724/4 
19 август 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

677. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ ЦА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Се разрешува Блага Марковска, од должноста 
советник на претседателот на Републичкиот комитет 
за економ оки односи со странство, поради престанок 
со работа на Комитетот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1724/5 
19 август 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот оовет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

678. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКО-

НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Се разрешува м-р Круме Ефтимовски од долж-
носта советник на претседателот - на Републичкиот 
комитет за економски односи со странство, поради 
престанок со /работа на Комитетот. 
, 2. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1724/6 
19 август 1988 година 

Скопје ' 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

679. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната' управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот оовет на Собранието на СР Маке-
донија ̂ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКО-

НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Се разрешува Драгица Зафир овска од долж-
носта советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за економски односи со странство, поради 
престанок со работа на Комитетот, 

2. Ова решение влегува во сила со дено* 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен (весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1724/7 
19 август 1988 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж. Васил Влашки/ е. р. 

680. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совест на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ИНФОРМАЦИИ 

1. Се разрешува Олга Пешева — Трчковска од 
должноста советник на претседателот на Републич 
киот комитет за информации, поради престанок со 
работа на Комитетот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". \ 

Бр. 17-1724/8 
19 август 1988 година' 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

'681. г ' 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната уплата (..Службен весник чи СРМ" б^пј 
45;80), Извршниот совет на С об панис то на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕР-

ГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО 

1. Се разрешува Душан Стојановски од долж-
носта советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопан-
ство, поради престанок со работа на Комитетот. 

2. Ова решение влегува во сила оо денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СТМ". 

Бр. 17-1724/9 
19 август 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж.. Васил Влашки, е. р 

682. 
Брз основа на член 84 став 4 од Законот, за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 43/81 и 20/88), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОВЕТОТ 

ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

1. Се разрешува Томислав Новаковски од долж-
носта секретар на Советот за истражувачки работи 
во рударството, поради престанок оо работа на Сове-
тот, заклучно со 30 јуни 1988 година. 
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2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1724/10 
19 август 1988 година 

Скопје 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на ОРМ". 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж. Васил Влашки, е. р. 

Бр. 17-1724/13 
19 август 1988 година 

л Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е, р. 

683. \ 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („'Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. Се разрешува м-р Драган Симјан овски од 
должноста советник на претседателот на Републич-
киот комитет за сообраќај и врски, поради преста-
нок со работа на Комитетот. 

2. Ова решение влегува во сила ~~оо денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1724/11 
19 август 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

684. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ 

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА СООБРАЌАЈ И 
ВРСКИ 

1. Се разрешува Бојан Јончевски од должноста 
заменик на главниот републички инспектор за сооб-
раќај и врски, поради престанок со работа на Ко-
митетот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се . објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1724/12 
19 август 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

к на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

685. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
КУЛТУРА 

1. Се разрешува Зоран Тодоровски од должноста 
советник на претседателот на Републичкиот комитет 
за култура, поради престанок со работа на Коми-
тетот. 

686.. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за до-

полнителна заштита на воените инвалиди („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 41/85 и 45/86), а во врска 
со член 4 став 2 од Правилникот за начинот и ро-
ковите за усогласување на месечните парични при-
мања на корисниците на права според Законот за 
дополнителна заштита на воените инвалиди („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 25/88), претседателот на Ре-
публичкиот комитет за труд, здравство и социјална 
политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦИТЕ 
ОД КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧ-
НИ ИЗНОСИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПО-
РЕД ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО 1988 ГОДИНА 

1. Основиците од кои се определува инвалидскиот 
додаток, надоместокот за помош и нега од друго 
лице и материјалното обезбедување за време на про-
фесионална рехабилитација во износ од 46.858 дин. 
и 39.458 дин., утврдени со Наредбата за утврдување 
на ^конечниот износ на основиците од кои се опре-
делуваат месечните парични примања на корисни-
ците на право според Законот за дополнителна заш-
тита на воените инвалиди во 1987. год. („Службен 
весник на СРМ" бр. 16/88), од 1 јануари 1988 година 
се зголемуваат за 89,8% и изнесуваат: 

— основицата од која се определува 
инвалидскиот додаток за корисни-
ците кои немаат приходи, надомес-
токот за помош и нега од друго 
лице и материјалното обезбедува-
ње за време на професионална ре-
хабилитација 88.940 динари 

— основицата од која се определува 
инвалидскиот додаток за корисни-
ците кои имаат приходи 74.890 динари 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка. Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јануари 19Ѕ8 година. 

Бр. 13-1427 
15 септември 1988 година 

Скопје Претседател 
на Републичкиот комитет за 
труд, здравство и социјална . 

политика, 
проф. д-р Тито Беличанец, е. р. 

687. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македопија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 сеп-
тември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 3 и 6 од Правил-
никот за измени и дополнувања на Правилникот за 
организација и систематизација на работите и ра-
ботните задачи; донесен од Собирот на работниците 
во Основното училиште „11 Октомври" во Куманово 
на 27 април 1987 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното училиште на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 53/88 од 15 јуни 1988 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на оспорените одредби од 
правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, за̂  
тоа што основано се постави прашањето за нивната 
спротивност со член 54 од Законот за книговодството. 

4. Судот на седницата утврди дека оо означениот 
правилник, покрај другото, во член е предвидено 
ново работно место благајник-книговодител за ,ра 
бота во истурените паралелки на означеното учи-
лиште, кој според ^лен 6 од Правилникот ги врши 
и книговодствените и благајничките работи. 

Согласно член 133 став 1 од Законот за здру-
жениот труд работниците во основната организаци-
ја со самоуправен општ акт ги утврдуваат работите 
и работните задачи и условите што работникот тре-
ба да ги исполнува за вршење на определени рабо-
ти и работни задачи, а согласно став 2 овој самоуп-
равен општ акт мора да биде во согласност и со 
законот, самоуправната спогодба за здружување, ста-
тутот и со општествениот договор. 

Според член 54 од Законот за книговодството 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 25/81, 53/85) раководи-
телот на книговодството и работниците што ги из-
вршуваат работите на книговодството не можат да 
ракуваат ниту да располагаат со материјалните вред-
ности и парични средства. 

Со оглед на тоа што во членовите 3 и 4 од оз-
начениот правилник е предвидено едно лице да ги 
врши работите и работните задачи на благајник и 
на книговодител, Судот утврди дека тие се во спро-
тивност со означената одредба од Законот за кни-
говодството. 

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

У. бр. 53/88 
1 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

688. 
Уставниот 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 1 сеп-
тември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 21, 22 алинеја 6, 
25 и 26 од Правилникот за решавање на станбените 
прашања на работниците го Основната организација 
на здружениот труд Исхрана" во Скопје, во,состав 
на Студентскиот центар ..Скопје" во Скопје, донесен 
на референдум на 18 мај 1981 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. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 31/88 од 25 мај 1988 година, поведе постапка за 
оценување уставноста* и законитоста на членовите 
означени во точката 1 на онаа одлука, затоа што 
при утврдувањето редот на првенството за добивање 
на стан работниот стаж имз доминантно влијание 
во однос на станбената состојба, што придонесот т*а 
работникот се утврдува без објективизира^* основи 
и што како основ за добирање стан е предвиден 
статусот дете на паднат борец, поради што се по-
стави прашањето за нивната согласност со Уставот 
и законот. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 
21 од Правилникот по основот работен стаж се до-
биваат најмногу 35 односно 40 бода, а во член 26, 
пак, е предвидено по Основот сложеност и одговор-
ност за извршување на работите и работните задачи 
да се добијат најмногу 17 бода, а по основот станбе-
на состојба, Според член 20, можат да се добијат 
најмногу 10 бода. 

Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/73 
и 27^86) и член 438 од Законот за здружениот труд 
самоуправно право е на работниците во основната 
организација со самоуправен општ акт, донесен на 
референдум, да ги утврдат основите и мерилата за 
распределба на станови, при што, покрај другите 
основи, можат да ги предвидат работниот стаж и 
сложеноста и одговорноста за извршување на рабо-
тите и работните задачи, според мислењето на Су-
дот, согласно уставното начело на заемност и соли-
дарност, тие не можат да имаат доминантно влија-
ние во однос на основот кој ја изразува станбената 
состојба. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај 
основите работен стаж и сложеност и одговорност 
за извршување на работите и работните задачи имаат 
доминантно влијание во однос на основот станбената 
состојба, Судот утврди дека оспорените членови не 
се во согласност, со уставното начело на заемност и 
солидарност изразено во Оддел И став з алинеја в 
од Уставот на СР Македонија. 

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 22 од 
Правилникот е предвиден основот учество во НОВ 
при што, во алинеја 6 оц овој член, е предвиден 
подоен'овот дете на паднат борец, за што се предви-
дени определен број на бодови. 

Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Основ-
ните начела на Уставот на СР Македонија непри-
косновената основа на положбата и улогата на чове-
кот ја сочинуваат еднаквоста на правата, должнос-
тите и одговорностите на луѓето во согласност со 
уставноста и законитоста. 

СУ,ТГОТ смета дека предвидувањето на учеството 
во НОВ, како посебен основ за распределба на ста-
нови не е во несогласност со уставното начело на 
заемност и солидарност. Меѓутоа, Судот смета дека 
со предвидувањето на основот дете -на паднат борец 
определена категорија лица се стекнуваат со пре-
димство за добивање на стан врз основа на сродство, 
а не врз основа на лични својства и придонес, пора-
ди што утврди дека членот 22 алинеја 6 од правил-
никот не е во согласност со означеното уставно на-
чело. 

6. Исто така. Судот утврди дека во член 25 од 
Правилникот е предвидено дека според резултатите 
од трудот и личниот придонес што 'работникот го 
дал во зголемување на доходот на основната орга-
низација се утврдени бодови во зависност од оцен-
ката „добар", „се истакнува" и посебно се петак 
нува", при што оценка дава синдикатот на основната 
организација 

Тргнувајќи од член 13 од Уставот на СР Маке-
донија, според кој трудот и резултатите од ,трудот 
ја определуваат материјалната и општествената ПОј 

ложба на човекот врз основа на еднакви права и 
должности, Судот смета дека при определувањето на 
основите и мерилата за утврдување редот на првен-
ство за доделување' на станови, покрај основите што 
го изразуваат уставното начело на заемност и соли-
дарност, утврдено во Оддел II став з алинеја 6 од 
Уставот на СР Македонија, треба да се предвиди и 
основот придонес во работата. 

Согласно член 135 став 2 од Законот за здру-
жениот труд за остварување на поединечните плава., 
обврски и одговорности оддучува работничкиот со-1 

вет или комисија која тој ќе та Формира. 
Со оглед на тоа што во конкретниот гдуча1* не 

се утврдени објективизиоани мелида за вреднување 
на придонесот во работата, а оценка за чгкиттонесот 
на работникот дава синдикалната организација, а не 
работничкиот совет или комисија, Судот утврди дека 
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член 25 од Правилникот не е во согласност со озна-
ченото уставно начело и со член 42 од Законот за 
станбени односи и дека е во спротивност оо член 135 
став 2 од Законот за здружениот труд. 

Со оглед на изнесеното, (Судот • одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 31/88 
1 септември 1988 година 

Скопје 
^ Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

689. 
Уставниот суд на Маке^^нија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 1 септем-
ври Т988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на 
станови и станбени кредити во Земјоделската задру-
га „Лирија" во Скопје, донесен на Собирот на работ-
ните луѓе одржан на 17 февруари 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен весник 
на СЕМ" и во означената земјоделска задруга на на-' 
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 60/88 од 15 јуни 1988 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука, затоа што не е до-
несен во постапка предвидена во Законот за здру-
жениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека на 17 фев-
руари 1987 година бил одржан собир на работни^ 
те луѓе, на КОЈ оспорениот правилник бил усвоен. 

Согласно член 438 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд работниците со референдум, покрај друго-
то, одлучуваат и за основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај оспо-
рениот правилник е донесен 'на собир на работници-
те, а не со референдум, Судот утврди дека тој е во 
спротивност со член 438 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 60/88 
1 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

690. 
Уставниот суд на Македонија, врз бенова на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 7 септем-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 25 точка 5 од Правилни-
кот за решавање на станбените потреби на работни-
ците во Основната организација на здружениот труд 
„Жито — Караорман" во Кичево, донесен со рефе-
рендум на & Март 1988 година. * Ј 

2. Оваа одлука ќе се објава во „Службен весник 
на СРМ" и во основната организација на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 92/88 од 22 јуни 1988 година, поведе постапка за 
оц ен зевање уставноста и законитоста на член 25 точ-
ка 5 .од актот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што лицата кои користеле станбен кредит за 
градба, 4 доградба и надградба се исклучуваат ' од 
правото да учествуваат при распределбата на стано-
ви и станбени кредити. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 25 
точка 5 од Правилникот е предвидено дека како ра-
ботник со нерешено станбено прашање не се смета 
работникот кој користел станбен кредит за градба на 
стан или семејна станбена зграда, доградба и над-
градба на "стан или станбена зграда од основната ор-
ганизација или друга организација или заедница. 

5. Согласно член 438 од Законот за здружениот 
труд, член 42, и 42^а од Законот за станбените одно-
си. (^Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75 и 27/86), 
работниците во основната организација, со самоуп-
равен општ акт,, донесен со референдум ги утврду-
ваат основите и мерилата за определување редот на 
првенство за добивање на користење стан во .опште-
ствена сопственост, односно за распределба на сред-
ства за заедничка потрошувачка. Меѓутоа, при само-
управното уредување на овие прашања треба да се 
има предвид покрај другите, и уставните начела на 
еднаквост, заемност и солидарност изразени во Уста-
вот на СР Македонија. 

Според мислењето на Судот од изложеното про-
излегува дека со утврдените основи и мерила за рас-
пределба на средствата за станбена изградба треба 
да се обезбеди учество во таа распределба, под ед-
накви услови, на секој работник кој засновал рабо-
тен однос, затоа што согласно член 89 од Законот за 
здружениот труд, средствата за заедничка потрошу-
вачка се издвојуваат од доходот на основната орга-
низација, а во создавањето на доходот учествуваат 
сите работници сразмерно со својот и вкупниот оп-
штествен труд. Фактот што некој работник веќе ко-
ристел станбен кредит може да влијае на предим-
ството во остварувањето на тоа право но не може 
да биде основа за скратување на правото да учеству-
ва при распределбата на станови или средства за 
станбена изградба, во зависност од неговите станбени 
потреби. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од Пра-
вилникот, работниците кои користеле кредит за стан-
бена изградба се исклучуваат од правото да учеству-
ваат при распределба на станови, Судот утврди дека 
оспорениот член не е во согласност со означените 
уставни начела и законски одредби 

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

У. бр. 92/88 
7 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

691. 
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 13 јули 1988 
година,, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставно-
ста на член 113 од Законот за вршење на стопански 
дејно'4гги со самостоен личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
бр. 30/87) и законитоста на Правилникот за работ-
ната ^облека на граѓаните што вршат јавен превоз на 
патници, донесен од Републичкиот комитет за сооб 
раќај и врски во Скопје на 23 април 1986 година 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното здружение на начин опре-
делен за објавување на општите акти. 

3. Здружението на граѓаните „Радио-такси секдк-
ја" во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд 
на Македонија, поведе постапка за оценување устав-
носта на член 113 од Законот и Правилникот означе-
ни во точката 1 од оваа одлука, затоа што со нив се 
создаваат материјални обврски за граѓаните што 
вршат јавен превоз на патници преку пропишување 
обврска за употреба на работна облека односно уни-
форма. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 113 
став 1 од Законот е предвидело дека сам остојино! 
превозник што врши јавен превоз на патници за вре-
ме на вршењето на дејноста е должен да носи ра̂  
ботна облека, а според став 2 на овој член Репуб-
личкиот комитет за сообраќај и врски донесува по-
блиски прописи за работната облека од став 1. 

Во оспорениот Правилник, пак, се пропишани 
нормативи за работната облека на граѓаните што со 
самостоен личен труд со средства во сопственост на 
граѓаните вршат јавен превоз на патници. 

5. Според член 68 став 2 од Уставот на СР Маке^ 
допија со закон се уредуваат условите за вршење на 
дејностите со самостоен личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓаните и сопственосните 
права на средствата на трудот и на деловните про'? 

стории кои се користат за вршење на дејностите со 
самостоен личен труд. 

Според мислењето на Судот од означената устав-
на одредба произлегува дека Собранието, на СР Ма-
кедонија е овластено со закон да ги уредува услови-
те за вршење на дејностите со самостоен личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓаните во 
сите области, меѓу кои и вршењето на јавниот пре-
воз на патници, поради што Судот утврди дека оспо-
рениот член ИЗ од Законот не е во несогласност со 
Уставот на СР Македонија. 

СО оглед на тоа, пак што во член 113 стач 2 од 
Законот е содржано изречно овластување Републич-
киот комитет за сообраќај и врски да донесе«ноб ли 
ски прописи за работната облека на граѓаните што 
вршат јавен превоз, СУ пот утврди дека оспорениот 
правилник, кој содржи технички нормативи за изгле-
дот на работната облека на јавните превозници, не 
е во несогласност со означениот член од Законот. 

Дани, пак, со оспорениот правилник односно со 
нормативите за работната облека на граѓаните што 
вршат јавен превоз на^ патници се создаваат големи 
материјални обврски е прашање на оценка на нив-
ната целисходно^ од страна на органот што ги про-
пишува, за што Судот, согласно член 419 одх Уста-
вот на СР Македонија, не е надлежен да одлучува. 

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

У. бр. 195/87 
13 јули 1988. година , 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

692. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и зк правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 7 септември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 12 став 1-од Одлуката за 
општинските даноци на граѓаните, донесена од Со 
бранието на општина Струмица („Службен гласник 
на општина Струмица" бр. 5/87) во делот со кој се 
исклучени даночните олеснувања за вложувања во 
друга земјоделска опрема, освен комбајн. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во општина Струмица, на начин опреде-
лен за објавување на општите акти. 

3. Уставниот -суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 162/87 од 28 
мај 1988 година, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на член 12 став 1 од Одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нејзината согласност со член 
42 од Законот за даноците на граѓаните („Службен 
весник на СРМ" бр. 12/87). 

4. На седницата Судот утврди дека во член 12 
од одлуката означена во точка 1 од оваа одлука е 
предвидено дека на обврзниците на данок од личен 
доход од земјоделска дејност на кои земјоделството 
им е единствено занимање, а кои ќе вложат сред-
ства за изградба на економски згради и земјоделска 
опрема, со исклучок на комбајни, приклучни возила, 
трактор ски .приколки -и расаден материјал, им се 
намалува, обложениот данок за таа година во завис-
ност од висината и времето на вложувањето. 

На седницата Судот, исто така, утврди дека во 
текот, на постапката Собранието на општина струми-
ца донело Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за општинските даноци на граѓаните 
(„Службен гласник на општина Струмица" бр. 1/88), 
со која оспорениот член 12 е изменет на начин што 
даночните олеснувања по основ на вложувањата во 
економски згради и земјоделска опрема се однесу-
ваат на сите обврзници на данок од доходот од зем-
јоделска дејност, без оглед на тоа дали земјоделствб-
то им е единствено или дополнително занимање. Во 
другиот дел во кој'се предвидени вложувањата во ви-
довите земјоделска опрема, кои ги условуваат даноч-
ните ослободувања, оспорениот член 12 е неизменет. 

Според член 42 став 1 од Законот на обврзни-
ците на данокот од земјоделство кои ќе вложат сред-
ства во економски згради' и земјоделска опрема, 
освен комбајн, им се врши намалување на обложениот 
данок до 80̂ /о во зависност од висината и времето на 
вложувањето. 

Со оглед на тоа што со Одлуката за измени и 
дополнување на оспорената одлука ослободувањата 
од данок на доход од земјоделска дејност по (Усно® 
на вложувања во земјоделска опрема се однесуваат 
на сите обврзници, без оглед на тоа дали земјодел-
ството им е единствено или дополнително занимање, 
Судот утврди дека оспорениот член 12 во тој дел е 
усогласен со член 42 од Законот. Меѓутоа, со оглед 
на "ѓоа што во оспорениот .член 12 од Одлуката да-
ночните олеснувања се исклучени, освен за комбајн, 
и за вложувања; во друга земјоделска' оп пем а. Судот 
утврди дека во тој дел тој не е во согласност со член 
42 од Законот. 

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

У. бр. 162/87 
7 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија 
д-р Фиданчо ртоев, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје во тек 
е процесна постапка за развод на брак по тужбата 
на тужителката Грошевска Илинка од Скопје, ул 
„Фјодор Достоевсш" бр. 49, .против тужениот Готев-
ски Божо, сега со непозната адреса. 
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Општинскиот суд Скопје I — Скопје за привре-
мен застапник на тужениот го поставува адвокатот 
Владимир Стефановски од Скопје, и истовремено го 
известува тужениот Тошевски Божо дека до негово-
то јавување привремениот застапник ќе го застапува 
пред судот, односно тоа ќе го чини до поставување 
на старател на тужениот од страна на органот за 
старателство. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VI П. 
бр. 2786/87. (166) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Велика Танчарева од Скопје, со стан на ул. 
„Анастас Митрев" бр. 5/6 поведе постапка пред Оп-
штинскиот суд Скопје II, против Ари стиди Танчарев 
со непозната адреса на живеење, а за одредување 
на единствен носител на станарско право. 

Бидејќи на предлагачката не и- е позната адре-
сата на Ари стиди Танчарев, а и судот не може на 
друг начин да ја прибави неговата адреса, се повику-
ва Арм стиди Танчарев во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да ја достави на судот 
неговата адреса на живеење, за да може да му се 
доставуваат писмена. 

Доколку во оставениот рок не се јави судот ќе 
му постави привремен старател кој ќе го застапува 
во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, ВПС. 
бр. 234/88. (175) 

Пред о~ој суд се води постапка за, сопственост 
по тужбата на тужителот Димишкова Перса против 
Чадевски Видан од Скопје, сега се наоѓа на при-
времена работа во странство со непозната адреса. 

Се повикува. Малевски Видан од Скопје, сега со 
непозната адреса во рок од 15 дена сметано од де-
нот на објавувањето на огласот да му достави на су-
дот точна адреса за местото на живеење. 

Во спротивно, судот ќе му постави привремен за-
стапник, старател кој ќе ги застапува интересите на 
тужениот до неговото појавување во судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, П . бр. 
2566/87. (176) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола .се води спор 
по предлог на Глигур Груевски од Битола, ул. „Даме 
Груев" бп. 89, против ПРОТИВНИКОТ Димитрија Груев-
ски од Битола, а поради докажување на смрт на 
противникот. 

Се повикува лицето Димитрија Груевски, со по-
следно живеалиште во Битола, кој наводно починал 
на 13. IV. 1940 година, да се јави во овој суд во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ". 

Истовремено судот го повикува секој друг кој 
нешто знае за неговиот живот за тоа да го извести 
судот. 

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе 
одлука по предлогот за докажување на смртта. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 291/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води постапка за .исполнување 
на договор по тужбата на 'Ајдари Реџеп од е. До-
броште против тужениот Медии Меди од е. Пршовце, 
Тетово. 

Бидејќи тужениот Медии Меди се наоѓа на при-
времена работа во СР Германија со непозната адре-
са, се повикува да <̂е 1*ави во Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот, да достави своја адреса или постави свој пол-
номошник. Во СПРОТИВНО СУДОТ ќе му постави при-
времен старател кој ќе ги штити неговите интереси 
во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 963/88. 

Пред овој суд се води спор за надомест на ште-
та по тужбата на тужителот РО „ШИК Једак" од 
Тетово, против тужениот Шахини Ќерим од е. Рогле. 
Вредност на спорот 21.000.— динари. 

Се повикува тужениот Шахини Ќерим од е. Рог-
ле, сега со непозната адреса во Италија, да се јави 
пред овој суд и да ја достави својата адреса или по-
стави свој полномошник, во рок од 30 дена. Во 
спротивно, по истекот на овој рок, судот на туже-
ниот ќе му постави привремен застапник кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката 
до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 930/88. 

Пред овој суд се води спор за исполнување на 
договор по тужбата на тужителот Хасани Џевахир од 
е. Орашје, против Џеладини Берзат од е. Орашје, а 
сега на привремена работа во Германија, со непозна-
та адреса. 

Се повикува лицето Џеладини Берзат од е. Ораш-
је да се јави во Општинскиот суд — Тетово во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот и да ја до-
стави својата адреса или постави свој полномошник. 
Во спротивно, судот ќе му постави привремен застап-
ник кој ќе ги штити неговите права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 710/88. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Јонузи 
Исмаиљ од е. Голема Речица, против тужените Иб ра-
ими Нуредиш Иса и Аљиљи Алим Ракип, двајцата од 
е. Г. Речица сега" со непозната адреса во Турпија. 
Вредност на спорот 5.000 ООО.— динари. . 

Се повикуваат тужените Ибраими Нуредин Иса и 
Алили Алим Ракип, двајцата од е. Голема Речица, 
сега со непозната адреса во Турпија, да се јават во 
овој суд во рок од 30 дена, да ја достават својата 
адреса или постават овој полномошник. Во спро-
тивно, судот ќе им. постави привремен старател кој 
ќе се грижи за нивните права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1216/88. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за владение на подвижни ствари, по тужбата на ту-
жителот Ајдари Зендел од е. Н. Село I, против туже-
ната Емине Рахмани од Скопје, ул. „Аугуст Цеса-
рец" бр. 5/6-1, населба Топаанско Поле, сега на при-
времена работа во СР Германија, со непозната адреса 

Се повикува тужената да се јави во судот, да 
достави точна адреса или да одреди полномошник4 

кој ќе ја застапува по овој предмет во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот на тужената ќе и 
постави привремен застапник преку Центарот за со-
цијални работи Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр! 644/88. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 
докажување на смртта на лицето Иса Сулејмани од 
М. Речица. 

Се повикува лицето Сулејмани Иса од е. Речица 
или 'Секој друг "што знае за неговиот живот да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово, во РОК од 15 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ". 

Во спротивно, судот ќе ја утврди смртта на ли-
цето Иса Сулејмани од е. М. Речица. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, Р. бр. 2 4 6 / 8 8 . 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 
докажување на смртта на лицето Сабид Ислами од 
е. Нераште. 
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Се повикува лицето Сабид Ислами од е. Нераште 
или секој друг што знае за неговиот живот да се 
јави по Општинскиот суд во Тетово, во. рок од 15 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ". 

Во спротивно, судот ќе ја утврди смртта на лице-
то Сабид Ислами од е. Нераште. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 373/88. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 708 од 28. VI. 1988 година, на ре 
гистарска влошка бр. 2-2233-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на зем-
јоделската задруга под фирма: Земјоделска задруга 
„Гоце Делчев" О. Суб. О. е. Црничани, Гевгелија. 

Самоуправната спогодба за здружување е доне-
сена ,на 17. IV. 1988 година. 

' Задругата е основана од следните задругари: Цо-
ниќ Раде, Димиќ Јован/ Јовановиќ Никола, Цониќ 
Сашо, Јовановиќ Стево, Јовановиќ Ѓоре, Цониќ Ми-
лорад, Цониќ Стојан, Јовановиќ Арсо, Трајкова То-
дора, Цониќ Драгутин, Донев Кољо, Јовановиќ Ста-
нимир, Колевски Коце и Гугуљанов Глигор. 

Основни дејности: 020110 — градинарство; 020120 
— овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 — полјо-
делство; 02015 — сточарство; 020103 — собирање на 
лековити растенија и шумски плодови; 020201 — зем-
јоделски услуги; 

Споредни дејности: 070111 — леб, печиво, млеко 
и млечни ПРОИЗВОДИ; 070113 — месни производи, живи-
на, рибо ме сни производи; 070114 — разни животни про-
дукти, алкохолни пијалаци, безалкохолни пијалаци; 
070121 — трговија на мало со текстил и конфекција; 
07012? — обувки, кожа. гума и пластика; 070124 — 
огрев, градежен материјал; 070127 — трговија на 
мало со хемиски ПРОИЗВОДИ (вештачко ѓубре, заш-
титни средства и др^ги репроматеријали за земјодел-
ство); 070140 — трговија на мало со возила и дело-
ви; 110109 — штедно кредитно работење. 

Во правниот промет со трети лица Задругата 
истапува во свое име и со с^ои средства. 

За обврските во правниот промет со трети лица 4 

задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските на здругата одговараат задругарите 

во висина на здружениот влог од 200.000,00 динари. 
Лице овластено за застапување е Цониќ Сашо, 

в. д. директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

708/88. (247) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 699 од 23. VIII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2060-0-0-0, ги заниша во суд-
скиот регистар пристапувањето на новиот член и про-
мената на лицето овластено за застапување на Земјо-
делската задруга „Агротик", Р. О. Кавадарци, со след-
ните податоци: Се запишува пристанувањето на но-
виот член Тефова Алтна која ќе биде нов застапник 
и в. д. директор без ограничување, а се брише од 
должноста в. д. Гелев Златко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
699/88. ' , (248) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 748 од 18. VIII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-728-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Карпош"; Ц.-О. 
е. Умин Дол, Куманово, со следните податоци: Се 
брише досегашниот-застапник в.д. директор, Јованов-
ска Небојша, а се запишува новиот застапник 
Сгаиојсвиќ Стојан, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
741/88. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 682 од 30. VI. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-2240-0-0-0, го запиша го суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на зем-
јоделската задруга под фирма: Земјоделска задру-
га „Пепелиште", О. Сол. О., е. Пепелиште — Него-
тино. 

Земјоделската задруга е основана на основачкото 
собрание кое е одржано на 18. III. 1988 година, кога х 
е и потпишана Самоуправната спогодба од страна на 
здружените 'земјоделци и тоа: Коциќ Станоје, Пауно-
виќ Стаиислав-Слазица, Златковиќ Николина, Мило-
шев Сретен, Стани сав левиќ Саво, Шарац Душко, Мла-
деновиќ Ѓуро, Ал изотов Назим, Адамов Вељо и Ду-
мов Лазо. 

Основни дејности: 020410 — полјоделство; 020120 
— овоштарство, 020130 — лозарство; 020140 — сто-
чарство; 020201 — земјоделски услуги 070111 — леб, 
пецива, млеко и млечни производи; 070112 — зелен-
чук, овошје и преработки; 020113 — месо, живина, 
риба и месни преработки; 070114 — разни животни 
продукти алкохолни пијалаци и производи за домаш-
ни потреби; 070211 — жита и мелнички производи; 
070212 — зеленчук овошје и преработка; 070213 — 
алкохолни пијалаци,- 070214 — добиток и живина,-
070219 — разни животни продукти и производи за 

, домашни потреби. 
Во правниот промет со трети лица Земјоделската 

задруга истапува во свое име и За сзоја сметка; 
За своите обврски сторени во правниот промет 

со трети лица Земјоделската задруга одговара со сите 
свои средства, а задругарите емчат за нејзините 
обврски до износот од 100.000 динари, за секоја об-
врска.-

Лице овластено за застапување е- Кабранов Јор-
дан, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 
682/88. (250) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 853 од 16. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1859-0-0-0, го запиша во суд-
скиот. регистар пристапувањето на новиот член кон 
задругата. Станбената задруга „Пролет", О. Сол. О. 
— СКОПЈС, ул. „Иван Милутинови!^:" 1 со следните по-
датоци: Стефановски Зоран од Скопје, ул. „Иво Лола 
Рибар" бр. 172, се запишува како нов член на задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд ко Скопје, Срег. бр. -
853/88. ' (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 816 од 24 VIII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2249-0-0-0. го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на за-
другата под фирма: Градежна занаетчиска задруга 
„Градител", О Суп. О. — Скопје, булевар „Едвард 
Кардељ" бб. 

Самоуправната спогодба за здружување во Гра-
дежно занаетчиската задруга „Градител", О. Суп. О., 
донесена е на основачкото собрание на 3. III. 1988 
година. 

Основачи на задругата се: Мулоски Анастас, Унев-
ски Наумче и Меловиќ Радојко, сите од Скопје. 

Основни дејности: Градежно занаетчиство 174 — 
ѕидарска и фасадерска, 175 — армирачка, 176 — те-
сарска, 177 — покриварска, 178 — паркетарска; 179 — 
мо леро фарбарска,- 180 — изолатерска; 181 — изра-
ботка и ставање на подови со вештачки смеси; 182 
гипсарски и штукомерс^а,- 183 — печкарска-керами-
чарска (за поставување печки и плочки); 184 — тера-
церска (облагање на површини7 од терацо)- 185 — 
стаклорезачка,- 1&9 — инсталатерска за водовод, гасни 
постројки и канализација; 190 — инсталатерска за 
централно греење и уреди за климатизација; 192 — 
градежно браварска. 

Во правниот промет' со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 септември 1988 Стр. 720 — Бр. 35 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства, со кои 
располагаат градежните занаетчии здружени во Зад-
ругата. 

За обврските на задругата одговараат супсидијар-
но здружените задругари основачи на задругата во 
висина од 100.000 динари по задругар, што претста-
вува и здружен влог. 

Лице овластено за застапување е Мукоски Ана-
стас, в. д. застапник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
816/88. (252) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 822 од 6. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влорка бр. 1-2238-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната орга-
низација под фирма: Работна организација здравстве-
на станица на Универзитетот „Кирил и Методиј", 
Ц. О., Скопје, ул. „Иво Лола Рибар", бр. 58. 

Одлуката за издвојување и организирање на РО 
на ООЗТ Студентска поликлиника Скопје е донесена 
на 24. XII. 1987 година бр. 564 .̂ со која се издвојува 
од составот на Студентскиот центар „Скопје" н. сол. 
о. на ООЗТ Скопје и станува Работна организација 
без ООЗТ. - , | 

Основни дејности: 130120 -— превентивна, примар-
на (општа медицина, стоматолошка и секундарна 
заштита на студенти, наставен'и помошен кадар). 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица РО одговара со сите средства ц. о. 

Лице овластено за застапување е прим. д-р Иван 
К. Робев, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
822/88. ч (253) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 568 од 30. VI. ^988 година, на реги 
етарска влошка бр. 1-2226-0-0-0, го запиша во суд-, 
скиот регистар организирањето и конституирањето на 
РО без ООЗТ под фирма: Универзитет „Кирил и Ме 
тодиј" Скопје, Работна организација Машински фа-
култет Скопје, со целосна одговорност (ц. о.) Карпош 
И бб. . 

' Работната организација е организирана со Само-
управна спогодба за промени во' организирањето на 
РО УЦМТН и нејзин престанок бр. 0202-53/1 од 12. 
IV. 1988 година. 

Основни дејности: 
120142 — наставна дејност на VII VIII и VII2 сте-

пен. 
120202 — научно-истражувачка и апликативна деј-

ност. ^ 
Работната организација во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за сврја смеша. 
Работната организација во правниот промет со 

трети лица одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е проф. д-р Га-

врило Гаврилоски, декан, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сррг. бр 

568/88. (254 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 565 од 30. VI. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-2225-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето на 
РО без ООЗТ под фирма: Универзитет „Кирил и Ме-
тодиј" Скопје. 

Работна организација Електротехнички факултет 
Скопје, со целосна одговорност (Ц. О.) Карпош II 6.6. 

Оваа работна организација е организирана со са-
моуправна спогодба за промена на организирањето 
на РО УЦМТН и нејзин престанок бр. 0202/53/1 од 
12. IV. 1988 година. 

Основни дејности: 
120142 — наставна дејност на VII, УП1 и У112 сте 

пен. 

120202 научноистражувачка дејност. 
Работната организација во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Работната организација БО правниот промет со 

трети лица одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е проф. д-р То 

мислав Џе^ов, декан, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 

565/88. ' (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5.69 од 30. VI. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-2228-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето на 
РО без ООЗТ под фирма; Универзитет „Кирил и Ме-
тодиј" Скопје. 

Работна организација Технолошко-металуршки 
факултет Скопје со целосна одговорност (Ц. О.) Скоп-
је, Руџер Бошковиќ" 16. 

Оваа работна организација е организирана со са-
моуправна спогодба за промени во организирањето 
на РО УЦМТН и нејзин престанок бр. 0202-53/1 од 
12. IV. 1988 година. 

Основни дејности: 
Самостојно или во заедница со други ООЗТ да 

врши наставно, научноистражувачка, апликативна и 
стручна работа од подрачјето на хемиско-технолош-
ката и металуршко™ инженерство и тоа: керамичко 
инженерство, базно неорганско инженерство, екстра-
ТИВ1НО металуршко инженерство, преработувачко-мета-
лудашко инженерство, текстилно инженерство, базно 
органско и -полимерно инженерство, прехранбено и 
биотехнолошко, инженерство, петрохемиско инженер' 
ство. 

Изведува наставна дејност, подготвува кадри со 
виша, висока и највисока стручна спрема (VII, VI2, 
VIII, VI12 и VIII степен на насоченото образование) 
по пат на: 

— изведување на редовна настава за редовни сту-
денти и посебна настава за вонредни студенти преку 
предавања, лабораториски и пресметковни вежби, ко-
локвиуми, семинари, практична работа во фабрики, 
феријална практика и други облици на настава пред-, 
видени со програмите за-'поедини предмети,-

— изведување постдипломска настава за стекну-' 
вање на академски степен магистар односно стручен 
назив специјалист; 

— изведување научно-истражувачка работа и 
спроведување постапка за стекнување академски сте-
пен доктор на технички науки; , ^ 

— организирање постојни или привремени курсе-
ви за усовршување на стручноста и запознавање со 
новите методи на работа и проблемите на потесните 
струки од подрачјата на својата дејност; 

— организирање и одржување настава »он фа 
култетот за хматематички дисциплини; 

— формирање организациони единици од подрач-
јата на својата дејност чија цел е образовна и науч* 
но-истражувачка работа. 

Работната организација во правниот промет оо 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица одговара! со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е д-р Бранко По-
пов, ред. проф. декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
569/88. (256) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр.' 732 од 30. VI. 1988 година, на реги-
старска влоџжа бр. 1-2227-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето на 
РО без ООЗТ под фирма.- Универзитет „Кирил и, Ме-
тодиј" Скопје. 

РО Институт за земјотресно инженерство и ин« 
женерска сеизмологија, со Ц. О., ул. „Салвадор Ален-
де" бр. 73 — Скопје. 

Оваа работна организација е организирана со са-
моуправна спогодба за промена во организирањето 
на РО УЦ МТИ и нејзин престанок бр. 0202-33/1 од 
12. IV. 1988 година. 

V 
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Основни дејности: 120202 — техничко технолош-
ки науки. 

- РО ИЗИИС во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка со ц. о., по-
читувајќи ни односите со другите универзитетски 
установи. 

РО ИЗИИС за обврските сторени во правниот 
промет одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е прим. д-р Ди-
митар Ју ру коевски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
732/88. ^ (257) 

Окружниот стопански суд зо Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 566 од 30. VI. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-2223-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето на 
РО без ООЗТ под фирма: Универзитет „Кирил и Ме-
тодиј" Работна организација Архитетонски факултет 
Скопје, целосна одговорност (ц. о.) ул. „Партизански 
одреди" бб Скопје. 

Работната организација е организирана со Само-
управна спогодба за промена во организирањето на 
РО УЦМТН и нејзин престана* бр. 0202/53/1 од 12 
IV. 1988 година, 

Основни дејности: , 
Наставна, научноистражувачка дејност и дејност 

за примена на научночистражувачките резултати (ап-
ликативна дејност)^ како и единствена целина. 

— Во високообразовниот процес од VI, VIII и 
VII2 степен изведува настава во дисциплините кои се 
матични од нејзината дејност; 

— самостојно или во заедница со други РО изве-
дува научна и високостручна активност од областа 
на својата дејност; 

— изработка ца научно^истражувачките теми, 
одобрени по програмите преку Заедницата за научни 
дејности — Скопје; 4 

— изработка на научно-истражувачките' теми по 
договори со стопанските и други организации; 

— организирање специј али етичка настава,, пост-
дипломски студии и докторати од областа која што 
е во доменот на архитектурата, урбанизмот и високо-
градбатд; 

— објавување резултати од научноистражувачка-
та работа; 

— изработка на научно ̂ стражу в ачките теми фи-
нансирани од сопствен фонд за научни работи на 
факултетот; 

— изработка на студии, експертизи и рецензии; 
1 — изработка на инвестициони програми и пот-

ребна техничка документација; 
— соработка со проектанските, изведувачките и 

други работни организации во изработувањето на сту-
диски елаборати, инвестиционо-техничка документаци-
ја, изведување на инвестициони објекти во експери-
ментално градење и вршење стручен надзор,-

— вршење директен и стручен специјализиран 
надзор ири изградба на специфични градежни об-
јекти,-

— давање на континуирана и повредена стручна 
помош на стопанските и други организации преку 
взаемни договори и самоуправни спогодби; 

— деловна Соработка со сродните организации 
во стопанството и други правни субјекти. 

Работната организација во правниот промет оо 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е проф. Георги 
Константин овски, дипл. ин$с. арх. декан, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
566/88. (258) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 765 од 30. VI. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-2239-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на за-

<« 

наетчиската задруга под фирма: Молеро-фарбарска 
задруга „Колор" О. Сол. О. Скопје, ул. „Пробиштип-
ска" бр. 4. 

Задругата е - основана со Самоуправна спогодба 
за здружување донесена и усвоена на ден 28. IV. 
1988 година, од следните основачи: Аврамовска! Ни-
кола, Аврамовска Славка и Јаковљев Вања. 

Основна дејност: 
162 — мол е ро фар барок а. 
Задругата во правниот промет настапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со тре-

ти лица задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските на задругата емчат и задругарите 

во височина на еднократен износ Од здружениот влог 
кој изнесува ^0.000 динари. 

Лице овластено !за застапување е Аврамовска 
Славка, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. бр. 
765/88. (259) 

Окружниот стопански суд во Скопје, *со реше-
нието Срег. бр. 567 од 30. VI. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-2224-0-0-0, го запиша ?о суд-
сконо трегистар организирањето и конституирањето 
на РО без ООЗТ под фирма: Универзитет „Кирил и 
Методиј" Скопје Работна организација Градежен фа-
култет Скопје, целосна одговорност (Ц. О.), „Парти-
зански одреди" бб — Скопје. 

Работната организација е организирана со Само-
управна спогодба за промена во организирањето на 
РО УЦМТН и нејзин престанок број 0202/53/1 од 12. 
IV. 1988 година. 

Основни дејности-. 120142 — Технички факултет; 
120202 — Тех.технолошки науки. 

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

Работната организација во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е проф. д-р Вла-
димир Симонче, декан, без ограничување. 

Од' Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 567/88. (260) 

, Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 428 од 25 VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1016-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар пристапувањето на новиот член и 
промената на лицето овластено за застапување на 
Монтажно инсталатерската услужна задруга „Греење" 
РО Ѓорче Петров, ул. „Веле Марков" бр. 45, со след-
ните податоци: Се запишува пристапувањето на но-
виот член на задругата Иванов Димитар од Скопје. 

Се бршће до сегашниот застапник Ку зманов оки 
Стојан, директор, а се запишува новиот член на зад-
ругата Иванов Димитар, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански оуд во Скопје, Срег. бр. 
428/88. (208) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со ^ *!пе-
нието Срег. бр. 895 од 22. VII. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-610-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Р. О. Геронтолошки центар „13 Ноември" 
Скопје, со Ц. О., ул. ,„4 Јули" бр. 129 Ѓорче Петров, 
со следните податоци: Се брише доселашниот застап-
ник Слободанка Костова, директор, а се запишува но-
виот застапник д-р Мирјана Аџиќ, директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
' 8(95/88. ч (209) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 387 од 22. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр, 1-761-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Чеде; Филипов-
ски", Ц. О.; е. Врапчиште — Гостивар, со следните 
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податоци: Се брише досегашниот застапник Јусуфи 
Бајрам, директор, а се запишува новиот застапник 
Адем Османфари, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. бр. 
387/88. (210) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше^ 
името Ср ег. бр. 838 од 21. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-782-0-0-0, ја заниша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општествениот дом „Скопје", Ц. О., 
Дебар, „Велко Влаховић" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Лирим Пашоли^ 
в. д. директор, а се запишува новиот застапник Ра-
шид Абазоски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 838/88. (212) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср еа бр. 833 од 29. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-911-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Комбинираната детска установа „Вре-
лина", Ц. О., Дебар ул. „8-ми Септември" бб со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Дука Вехап, в. д. директор, а се запишува новиот 
застапник Војника Севдије, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
833/88. (213) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 860 од 10. VIII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-41-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување,, на Трговската работна организација на 
големо и мало „Напредок" Ц. О. е. Липково, Кума-
ново, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Алија Ејуп, в. д. директор, 'а се запишува 
новиот застапник Саљиу Шаип, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
860/88. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 830 од 14. VII. 1988 годину на ре-
гистарска влошка бр. 1-177-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар воведувањето на привремените мерки 
и промената на лицето овластено за застапување — 
привремен управник на Р. О. Ветеринарна станица 
„Куманово", со Ц. О., ул. „Доне Божинов" . бб. Ку-
маново со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Краљевски Раде, директор, како и запишу-
вање на привремени мерки и запишување на Јовица 
Стојковски како привремен управник, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
830/88. , ' (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 917 од 4. VIII. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2151-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Транспортната задруга „Слога-Транс", Р. О. 
-— Кавадарци ул. „Едвард Кардељ" бб, со следните 
податоциСе брише досегашниот застапник Мила-

нов Блаже, в. д. директор, - без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Јордан Матески, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срсг. бр. 
917/88. (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 747 од И. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр, 3-1482-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за за< 
стапување на Самоуправната интересна заедница за 
култура, Ц. 0., Гостивар, ул. „Никола Парапунов" 
бр. 55, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Џелал Луши, секретар, без ограничување, 
а се запишува новиот застапник • Фикрет Пр иг ози, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
747/88. (211) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 785 од 14. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2158-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својство на лицето 
овластено за застапување на Пчеларската задруга 
„Маја", Р. О., ул. „Пионерска" бр. 21, Кавадарци, 
со следните податоци.- Се запишува промената на 
својството на досегашниот в. д. директор Којчева Ка-
ла како директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. бр. 
785/88. (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 913 од 27. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-605-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на музеј „Западна Македонија во НОВ" 
ЦО Кичево, ул. „Стојан Божиновски", со следните 
податоци: Се брише досегашниот• застапник Атле-
ски Јован, директор а се запишува новиот застапник 
Ристоски Душан, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
913/88. (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 445 од 13. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-840-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Централното основно 
училиште „Страшо Пинџур", Ц. О., Неготино, ул. 
„Партизанска" бр. 146, Неготино, со следните пода-
тоци .- Досегашниот в. д. директор Динов Ристо, се 
именува за директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
445/88. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Орег. бр. 867 од 27. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влашка бр, 2-1938-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на' Занаетчиската производна задруга 
„Детска радост", Р. О., Скопје, ул. „Павле Илиќ" бб, 
со следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Менкова Љубица, в. д. директор, а се запишува 
новиот застапник Јордан Костовски, директор, со не-
ограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. бр. 
867/88. (220) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 713 од 28. VI. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 4-2114-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот , регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната заедница на Феријалниот 
сојуз на Македонија, н. сол. о., Скопје ул. „Про-
лет" 25, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Нелковски Русе, в. д. ракододител, а 
се запишува новиот застапник Иван Путилин, в. д. 
раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
713/88. - (221) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека 

со решение Рл. бр. 5/88 од 26. V. 1988 година ја 
спроведува постапката за редовна ликвидација над 
Земјоделеко-сточарската задруга „Интеркооп" е. Глу-
мово, Скопје, отворено со одлука на Собранието на 
општината Карпош, бр. 08-1781/16 од 25. IV. 1988 
година. 

За ликвидационен управител се именува лицето 
Мане тулевски од Скопје, ул. „Петре Георгиев" бр. 
48, Скопје. 
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Се покануваат доверителите во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот да ги пријават своите по-
барувања со поднесок во два примероци и докази. 

Се повикуваат должниците да ги измират своите 
долгови без одлагање Се закажува рочиште за испи-
тување на побарувањата за 20. X. 1^88 година во 
8,00 часот во соба бр. 52а. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (246) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка, издадена од СО — Македонски 
Брод на име Аврамоски Милан, е. Бенче, Македонски 
Брод. (4552) 

Работна книшка на име Нада Трајковска, Ресен 
Возачка дозвола на име Ајрадин Панко, е. Жи-

ровница, Гостивар. (4557) 
Возачка дозвола за управување на моторен ча-

мец, издадена од Секретаријат за патишта — Охрид 
на име Васил Јовчев, ул: „Хо Ши Мин" бр. 219-а. 
Скопје. (4561)1 

Воена книшка на име Драгослав Затаракоски, е. 
Враништа, Струга. (4564) 

Работна книшка на име Абас Алиу, Тетово. (4569) 
Работна книшка, издадена од Кратово на име 

Спасовски Николче, е. Живалево, Кратово. 
Работна книшка на име Пулум Рочоскзи, Струга. 
Работна книшка, издадена од СО — Македонски 

Брод на име Димоски Радивоје, е. Ореоец, Македон-
ски Брод. (4577) 

Воена книшка на име Адем Садики, е. Шипкови-
ца, Тетово. (4583) 

Работна книшка, издадена од СО — Македонски 
Брод на име Слободан Ѓуровски, ул. „10-та" бр. 9, 
Македонски Брод. ' (4588) 

Пасош МВ 513935 на име Кирил Сечков, ул. „В 
Главинов" бр. 7, Валандсхво. (4591) 

Работна книшка на име Скендер Алија, Кратово. 
Работна книшка на име Људмил Видически, 

Охрид. (4601) 
Воена книшка на име Макирко Ранадани, Струга. 
Воена книшка на име Сефер Оџоски, е. Лабу-

ништа, Струга. (4603) 
Возачка и сообраќајна дозвола, издадени од СВР 

— Тетово на име Берат Абази, е. Боговиње, Тетово. 
Работна книшка на име Димче Дојчинов, Кочани. 
Работна книшка на име Бранкица Богоевска, 

Охрид. (4614) 
Работна книшка на име Трајанка Трајкова, Титов 

Велес. (4618) 
Воена книшка на име Енвер Бајрамов, е. Добри 

Дол, Гостивар. (4628) 
Работна книшка на име Методи Коцев, Штип 
Возачка дозвола на име Роберт Додев, нас. Ка-

лиште бр. 144, Пробиштип. . (4632) 4 

Воена книшка на име Шеип Рушити, е. Доброш-
те, Тетово. (4637) 

Работна книшка на име Амди Аласаки, Струга. 
Возачка дозвола на име Мефаил Османи, ул. 

„Ибе Паликуќа" бр. 4, Дебар. ч (4650) 
Работна книшка на име Исни Беџети, Тетово. 
Паоош бр. 815367/П, издаден од Ирбид на име 

Ал Омер Комел, Скопје. (4660) 
Работна книшка, издадена од СО — Македонски 

Брод на име Бејзароски Даут, е. Пласница, Маке-
донски Брод. (4677) 

Свидетелство за III клас, издадено од УЦСО „Јо-
сип Броз Тито" — земјоделски смер — Ресен на име 
Таневска Кети, е. Дрмени, Ресен. (4679) 

Работна книшка на име Сашко Денковски, Охрид. 
Свидетелство за VIII одделение издадено од ОУ 

„Стив Наумов" е. Драмче на име Ѓорѓиевски Миле, 
е. Драмче, Делчево. (4698) 

Решение УП. бр. 12-6210 од 21. XII. 1984 година, 
издадено од Собранието на општина Центар — Скоп-
је на име? Исени Фаик, Скопје. (5082) 

Возачка дозвола на име Фадил Алими, е. Долно 
Палчиште, Тетово. (4712) 

Работна книшка на име Драги Крстовски, Ви-
ница. (4723) 

Работна книшка на име Џафер Леши, Струга. 
Работна книшка на име Ленче Постолова, Штип. 
Работна книшка на име Донка Ташкова, Радовиш. 
Работна книшка на ;име Наум Котески, Охрид. 
Работна книшка на име Гајур Рамадани, Гости-

у вар. (4763) 
Работна книшка на име Славица Величковска, 

Куманово. , (4790) 
Работна книшка на име Феваир Асани, Струга. 
Работна книшка на име Демир Даути, ,Струга. 
Работна книшка на име Горан Петковски, Ку-

маново. ^ - (4807) 
Работна Книшка на име Реџеп Алија, Куманово. 
Патна исправа бр. МА 847866, издадена од ОВР 

— Валандово на име Донева Борка, ул. „М. Тито" 
бр. 6, Валандово. (4814) 

Воена книшка, на име Зенун Рамадани, е. Бо-
зовце, Тетово. (4817) 

Работна книшка издадена од Валандово на име 
Арсов Боро, е. Јосифово, Валандово. (4859) 

Свидетелство за II година, издадено при УЦСО 
„Јосип Броз Тито", Неготино — Заеднички основи — 
Изборна биологија и хемија на име Тодорова Вио-
лета, ул. „Питу Гули" бр 6, Демир Капија. (4860) 

Работна книшка на име Донка Петковска, Гости-
вар. (4867) 

Работна книшка на име Абдула Рецепи, Кума-
ново. (4891) 

Воена книшка на име Рамадан Мурати, е. Слати-
но, Тетово. (4897) 

Работна книшка, на име Меџит Дика, Струга. 
Пасош бр. Б 461733, издаден во Јордан на име 

Фајсел Алмахармех, Скопје. (4928) 
Воена книшка на име Анастасов Благоја ѓорѓи, 

ул. „Енгелсова" бр. 25, Титов Велес. (4934) 
Работна книшка на име Васка Кочоска, Охрид. 
Воена книшка на име Нобри Беџети, е. Јажинце, 

Тетово. (4966) 
Возачка дозвола бр. 13894, издадена од ОВР — 

Прилеп на име Васил Мариноски, нас. Могила бр. 
2/8, Прилеп. ^ (4977) 

Уверение ' за угостителски дуќан на име Луан 
Мифтари, ул. ,,М. Чеде Филиповски" бр. 238, Гости-
вар. * (4983) 

Воена книшка на име Ахмет Демировски, ул. 
».Ужичка" бр. 37, Куманово.^ (4992) 

Работна книшка на име Марјан Билбилови, 
Охрид. (4993) 

Воена' книшка на име Бордул Шоте, ул. „Миш-
љешовски пат" бр. 8, Струга. (4994) 

Воена книшка на име Фатмир Даути, ул. „Арсениј 
Јовков" бр. 4, Струга. (4995) 

Работна книшка, издадена од Општина — Титов 
Велес на име Јовановски Славче, е. Отовица, Титов 
Велес. х (4998) 

Работна книшка на име Џумазлије Шабани, Го-
стивар. (5004) 

Работна книшка на име Лезам Сеј дини, Гостивар. 
Работна книшка на име Бобан Николоски, Го-

стивар. (5007). 

Свидетелство на име Елизабета Андонова, Ко-
чани. (5011) 

Работна книшка, издадена од Титов Велес на име 
Ристовска Анита, ул. „Стеван Бобев" бр. 15, Титов 
Велес. , (5020) 

Работна книшка на име Слободан Стоилов, Ко-
чани. (5028) 

Чекови бр. 1387031, 1387032 и 1387033 ОД 11. III. 
1988 година, издадени од Југобанка — Скопје на име 
Станковски Миле, ул. „Социјалистичка Зора" бр. 
34/16, Скопје. (5031) 

Работна книшка на име Танас Паноски, Прилеп. 
Работна книшка на име Меџит Дика, Струга. 
Работна книшка на име Мухамет Рушити, Тетово. 
Работна книшка на име Кирчо Ристовски, Ви-

ница. ) , (5081). / 

/ 
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Свидетелство за положен завршен испит, издаде-
но од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Валентина Сер афим ов ска, Куманово. (5084) 

Работна книшка на име Михајло Трифуновски, 
Куманово. 4 (5084) 

Воена книшка на име Муамет Бајрамовски, ул. 
„Ангел Расковиќ" бр. 8, Куманово. (5090) 

Воена книшка на име Хавзи Исмани, ул. ,:154" 
бр. 12, Тетово. (5106) 

Работна книшка на име Срѓан Величковић, Ку-
маново. (5138) 

Работна книшка на име Драги Стојчевски, Кри-
ва Паланка. (5140) 

Работна книшка на име Гакимет Мемеди, Третово. 
Работна книшка на име Крум Алексов, Кочани. 
Чекови бр. 76930953 и 76930961, издадени од Пош-

тенска • штедилница — Белград на име Славчо Огне-
новски, Скопје. " (5168) 

Работна книшка на име Авни Кица, Прилеп. 
Воена книшка на име Томе Макариевски, ул. 

„Карпош" бр. 14,ч Куманово. _ ' §\72) 
. Работна книшка на име Јусин Момудов, Штип, 

' Работна книшка на име Ристо Јанев, Радовиш. 
Сервисна книшка за „Застава. — 101", со реги-

старски бр. 204-664 издадена од ООЗТ „Промет и 
сервис Скопје" — Скопје на име Спиревски Седек, 
ул. „Апостол Гусларе®" бр. 12, Скопје. (5194) 

Решение за кројач бр. 11-336704 од 24. VII. 1986 
година, издадено од Општина „Чаир" — Скопје на 
име Туркијан Абаз, ул. „Црноок" бр. 1, Скопје. 

Работна книшка, издадена од Општина Кисела 
Вода — Скопје на име Стевевски Славче, ул. „Дра-
чевска" бр. 61, Драчево — Скопје. - (5197) 

Работна книшка на име Нина Станимировиќ, 
Куманово. 4 (5201) 

Работна книшка на име Драгомир Белковски, 
Кратово. . (5202) 

Патна исправа .МА 605-398, издадена од ОВР — 
Валандово на име Тушевски Војо, е. Раброво, Валан-
дово. (5208) 

Работна книшка на име Азлаи Рецепи, Тетово. 
Работна книшка на име ѓорѓе Ристоски, Гостивар. 
Работна книшка на име Димитар Ников, Кочани. , 
Анекс договор бр. 27-3/2258 од 9. IX. 1988 година, 

издаден од Управа за општествени приходи на град 
Скопје на име Томе Јанковски, Скопје. (5231) 
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Одлука за помилување на осудени лица — 709 
Одлука за доделување на средства на ра-
ботната организација Рафинерија на' наф-
та „Скопје" — Скопје за финансирање на 
Програмата за истражување на нафта и 
гас во СРМ и во другите (СР и САП ово -
земјата во 1988 година — — — — —. 709 6 8 €-
Одлука за утврдување на висината на по-
мошта и на другите трошоци што им се 
исплатуваат на повратниците 
Одлука за ослободување од плаќање на-
доместок за користење на радиодифузни-
те приемници на слепи лица — корисник 
на чие име се( води односно е набавен 
радиодифузниот приемник во СРМ — — 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за поблиските намени, начинот 
и условите за користење на паричните 
средства на Републиката и на општините 
што се водат како депозит во Народната 
банка на Македонија во 1988 година — 710 
Решение за назначува советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македо-
нија — — — — — 
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Решение за назначување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија — — — — — — — — 
Решение за разрешување од должноста 
советник во Извршниот совет^ на Собра-
нието на СРМ — — — — — — — 
Решение за назначување помошник на ди-
ректорот на Управата за заеднички работи 
Решение за назначување помошник на ди-
ректорот, на Управата за заеднички работи 
Решение за повторно именување капетан 
на Капетанијата на пристаништата — — 
Решение за повторно назначување потсе-
кретар во Републичкиот секретаријат за 
народна одбрана — — — — — — 
Решение за давање согласност за назначу-
вање републички инспектор за труд во Ре-
публичкиот инспекторат за труд — — — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
меѓународни односи — — — — — — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за меѓународни односи — — — — — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
меѓународни односи — — — — — — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за меѓународни односи — - г — — — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
економски односи со- странство — — — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
економски односи со странство — —- — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
економски односи со странство — — — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
информации — — - - — — — — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот кбмитет за 
енергетика, индустрија и мало стопанство 
Решение за разрешување на секретарот на 
Советот за истражувачки работи во рудар-
ството — — — — — — — — — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски — — — — — — 
Решение за разрешување на заменик на 
главниот републички инспектор за сооб-
раќај и врски — — — — — — — 
Решение за разрешување на советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
култура — — — — — — — — — 
Наредба за утврдување на износот на ос-
новиците од кои се определуваат месечни-
те парични износи на корисниците на пра-
ва според Законот за дополнителна зашти-
та на воените инвалиди во 1988 година — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 53/88 од 1 септември 1988 година 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 31/38 од 1 септември 1988 година 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 60/88 од 1 септември 1988 година 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 92/88 од 7 септември 1988 година 
Одлука на Уставниот. суд на Македонија, 
У. бр. 195/87 од 13 јули 1988 година — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 162/87 од 7 септември 1988 година 
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