
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Четврток, 12 септември 1991 
С к о п ј е 

Број 41 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 30 
динари. Жиро сметка 40100-603-12499 

771. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот 

на просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на СРМ“, бр, 38/85, 18/89 и 38/90) и член 
16 од Законот за експропријација („Службен весник 
на СРМ“ бр. 46/89), Владата на Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНИ-

ЦА НА МИЛИЦИЈА - ЧАИР II, ВО К. О. -
МИРКОВЦИ 

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и 
определува локација за изградба на Станица на ми-
лиција — Чаир II, во К. О. Мирковци, К. П. 1307, 
со површина од 2.000 м 2 . 

2. Составен дел на Одлуката е графичкиот при-
каз на локацијата (скица од катастар во М 1:2500), 
кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-1784/1 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

772. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот 

на просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на СРМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90), Влада-
та на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ОБЈЕКТИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА АЗИЛАНТИТЕ ОД 
РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ВО НАСЕЛБАТА ШУТО 

ОРИЗАРИ - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат локации за из^ 
градба на објекти за изградба на 54 индивидуални 
станбени објекти од монтажен карактер во населба-
та Шуто Оризари во Скопје и тоа: 

— 24 објекти тип „Факом" во локалниот цен-
тар и 

— 30 објекти тип „Треска“ долж улицата „Виет-
намска“. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ на локациите (ситуација во М 1:1000), кој не 
се објавува, а се наоѓа во Министерството за урба-
низам, градежништво, сообраќај и екологија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-1809/1 
31 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

773. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА РО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА 
СО ЛЕСНА И УМЕРЕНА ПОТЕЧЕНОСТ ВО ПСИ-
ХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ СО УЧЕНИЧКИ ДОМ „25 

МАЈ“ С. НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за именување на Димитар Уши-
новски за индивидуален работоводен орган на РО за 
основно образование за децата со лесна и умерена 
попречено^ во психофизичкиот развој со ученички 
дом „25 Мај“, с. Ново Село, Струмица. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до^ 
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-778/9 
30 август 1991 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

774. 
Врз основа на член fc52 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ЦОУ ,,МАНУШ ТУРНОВСКИ“ - С. НОВО СЕЛО 

- СТРУМИЦА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за именување на Стојан Мешев за 
индивидуален работоводен орган — директор на ЦОУ 
„Мануш Турновски“, с. Нрво Село, Струмица. 

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

Бр. 17-778/10 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 
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775. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА СПЕЦИЈАЛНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ОСНОВНО, 
ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ПОПРЕЧЕНИ ВО ПСИ-
ХИЧКИОТ РАЗВИТОК „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМАЦ" -

СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката за именување на Веска Стан 
ковиќ за индивидуален работоводен орган на Специ-
јалното училиште за основно образование на децата 
попречени во психичкиот развиток „д-р Златан Сре-
мац" Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до 
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-778/11 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

776. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование (,,Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Влада-
та на Република- Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ИВАН ГОРАН КО-

ВАЧИЌ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ОУ „Иван Горан 
Ковачиќ“ — Скопје, со која за индивидуален работо-
воден орган на училиштето повторно е именуван Бо-
гољуб Стефановски. 

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

Бр. 17-778/12 
30 август 1991 година Претседател на-Владата; 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

777. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИД-

СКИ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на ОУ 
„Климент Охридски“ - Скопје, со која 'за индиви-
дуален работоводен орган на училиштето е имену-
ван Душан Ѓорѓиев, досегашен вршител на должнос-
та на ова училиште. 

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

Бр. 17-778/13 
30 август 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

778. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЖИВКО БРАЈКОВ-

Ц И “ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на ОУ 
,,Живко Брајковци“ — Скопје, со ,која за индивидуа-
лен работоводен орган на училиштето е именувана 
Танка Пеева, досегашен директор на училиштето. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несуван ето, а ,ќе се објави во „Службен весник на 
Републ“ика Македонија“. 

Бр. 17-778/14 -
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

779. 
Врз основа на член 252 од Законот /за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на С.РМ“ бр 19/83, 29/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО“ 
С. ЛОЗОВО, СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
,ласност на Одлуката, на Работничкиот совет на ЦОУ 
„Методи Митевски — Брицо“ — с. Лозово, Свети Ни-
коле, со која за индивидуален работоводен орган на 
училиштето е именувана Марика Моневска- досега-
шен директор на училиштето. 

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

Бр. 17-778/15 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

780. 
“ Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование (.,Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ЦОУ „МИЛАН ЈЕВТОВИЌ" - С. ГОРОБИНЦИ, 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
ЦОУ „Милан Јевтовиќ" — с Горобинци, Свети Ни-
коле, со која за индивидуален работоводен орган на 
училиштето е именувана Драгица Арсовска, учили-
шен педагог во ова училиште. 

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

Бр. 17-778/16 
30 август 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 
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781. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 

на з о август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“ - С. БАЧ - БИТОЛА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
ЦОУ „Мирче Ацев“ с.. Бач — Битола, со која за ин-
дивидуален работоводен орган на4 училиштето е име-
нуван Томе Павловски, досегашен директор на ова 
училиште. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во Службен весник на 
Републ-ика Македонија“. 

Бр. 17-778/17 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

782. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ВОЗРАСНИ „А. С. 

МАКАРЕНКО“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ОУ за возрасни „А. 
С. Макаренко“ — Скопје, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето повторно е име-
нуван Андреј Саздовски. 

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

Бр. 17-778/18 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

783. 
, Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29г/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „САВА КОВАЧЕВИЌ“ - СКОПЈЕ / 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ ,?Сава Кова-
чевиќ“ — Скопје, со која за индивидуален работо-
воден орган на училиштето е именуван Трпо Миов-
ски, досегашен вршител на должноста. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“: 

Бр. 17-778/19 
30 август 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

784. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишио и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, .29/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА ОУ „29 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија не дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „29 Ноември“ 
— Скопје, со која за индивидуален работоводен ор-
ган на училиштето е именуван Темпо Лешоски, нас-
тавник по ОТП во ова училиште. 

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

Бр. 17-778/20 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

785. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА ОУ „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија не дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Кочо Рацин“ 
— Скопје, со која за индивидуален работоводен ор-
ган на училиштето е именуван Благоја Тасевски, нас-
тавник по ОТП во ова училиште, 

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

. Бр. 17-778/21 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

786. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образо,вание („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „БАЈРАМ ШАБАНИ“, С. КОНДОВО -
СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ 
„Бајрам Шабани“ — с. Кондово — Скопје со која за 
индивидуален работоводен орган на училиштето пов-
торно е именуван Рецеп Алили. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на'до-
несувањето, а ќе се објави во ,.Службен весник на 
Република Македонија“. , 

Бр. 17-778/22 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 
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787, 
Врз основа на член 167 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 10/83, 
43/85, 50/87, 27/88, 36/89 и 38/90), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30 август 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА РО ГРАДСКА АПТЕКА „7 НОЕМВРИ“ - " 
ГЕВГЕЛИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава ^сог-
ласност на Одлуката на Собирот на работниците на 
РО Градска аптека' „7 Ноември“ - Гевгелија, со ко-
ја за индивидуален работоводен орган на Аптеката 
е именувана Софија Поп-Кочева, вршител на долж-
носта на Аптеката. 

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

Бр. 17-381/3 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р 

788. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78, 
35/85, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30 август 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА СТАРСКИОТ ДОМ „СУЕ РАЈДЕР" - БИТОЛА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе 
на Старскиот дом „Суе Рајдер" — Битола, со која 
за индивидуален/работоводен орган на Домот е име-
нуван Горѓи Христовски, дипл. правник — досегашен 
индивидуален работоводен орган јна'Домот. 

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

Бр. 17-1253/2 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д р Никола Кљусев, с. р. 

789. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78, 43/78, 
35/85, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30 август 1994 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА 

ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „25 МАЈ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Собирот на работниците на 
РО за згрижување и воспитување на деца и младин-
ци „25 Мај“ — Скопје, со која за индивинуален ра-
ботоводен орган е именуван Костадин Бангиев, врши-
тел на должноста на оваа организација. 

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

Бр. 17-1253/3 
30 август 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

790. 
Врз основа на член 167 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 10/83, 
43i/85, 50/87, 27/88, 36/89 и 38/90), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30 ав-
густ 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО ДЕБАР 

1% Владата на Република Македонија дава. сог-
ласност на Одлуката на Советот на Медицинскиот 
центар во Дебар, со која за индивидуален работово-
ден орган на Центарот е именуван Прим. Јусуф Вој-
ника, доктор на медицина, досегашен директор на 
Центарот.-

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

Бр. 17-1330,1 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

791. 
Врз основа на член 167 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник, на СРМ“, бр. 10/83, 
43/85, 50/87, 27/88, 36/89 и 38/90), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30 август 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „ГЕВГЕЛИЈА“ -
ГЕВГЕЛИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на Медицинскиот 
центар „Гевгелија“ — Гевгелија, со која за индиви-
дуален работоводен орган на Центарот с именуван 
Никола Трајков, досегашен директор на овој Центар. 

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

Бр. 17-1330/2 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

792. 
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за 

сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“, 
бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 август 1991 година, до-
несе ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
- РАКОВОДИТЕЛ НА ООЗТ АЛБАНСКА ДРАМА -

СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ 
за подготвување , и прикажување на драмски дела на 
албански јазик - - Албанска драма, со која за инди-
видуален работоводен орган — раководител на Дра-
мата е именуван Сефедин Нуредини, дипломиран 
артист од Скопје. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-1420/1 
30 август 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

793. 
Врз основа на член 255 од Законот за насочено-

то образование („Службен весник на СРМ“, бр. 16/85, 
29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 12/90 и 11/91), Влада-
та на Република“ Македонија, на седницата одржана 
на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА МАШИНСКОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ -

СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на Машинското учи-
лиште „Гоце Делчев“: — Скопје, со која за индиви-
дуален работоводен орган на училиштето е именува-
на Благица ИкономоЕа, професор по физика. 

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

Бр. 17-1480/1 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с р. 

794, 
Врз основа на член 255 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“, бр. 
16/85, 29/86, 71/88, 12/89, 18/89, , 29/89, 12/90 и 11/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКИОТ УЧИЛИШЕН 

ЦЕНТАР „ЛАЗАР ТАНЕВ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на Угостителско-ту-
ристичкиот училишен центар „Лазар Танев“ — Скоп-
је, со која за индивидуален работоводен орган на 
Центарот е именувана Марија Попоска, досегашен 
директор на ова училиште. 

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

Бр. 17-1480/2 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

795. 
Врз основа на член 255 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“, бр. 
16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 12/90 и 11/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „АЦО 

РУСКОВСКИ“ - БЕРОВО 
1. Владата на Република Македонија дава сог-

ласност на Одлуката на Советот на ЦСО „Ацо Рус-
ковски“ - Берово, со која за индивидуален работо-
воден орган е именуван Методи Распашковски, до-
сегашен индивидуален работоводен орган на Цента-
рот. 

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

Бр. 17-1480/3 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

. д-р Никола Кљусев, с. р. 

796. 
Врз основа на член 33 од Законот за општестве-

на заштита на децата (,„Службен весник на СРМ“, 
бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата, на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 август 1991 

година. донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБ-
ЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И 
ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА 

ВОЗРАСТ „РАДА ПОЦЕВА“ - КАВАДАРЦИ 

- 1. За претставници, на Републиката во Советот на 
РО за згрижување и воспитание на деца од предучи-
лишна возраст „Рада Поцева“ — Кавадарци се опре-
делуваат: 

— инж. Диме , Каров, потпретседател на Собра-
нието на општината — Кавадарци,-

— Орцо Клинчаров, сообраќаен инструктор при 
Собранието на општината Кавадарци. 

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

Бр. 17-1575/1 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

Врз основа на член 33 од Законот за општестве-
на заштита на децата („Службен весник на СРМ“, 
бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 август 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА 
ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 
„ОЛГА МИЦЕСКА“ - КИЧЕВО 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на РО за згрижување, воспитување и обра-
зование на деца од предучилишна возраст „Олга 
Мицеска" — Кичево, се определуваат: 

- — Димитар Петковски, 'раководител на Спомен 
домот на културата „Кочо Рацин“ — Кичево; 

— Аце Сајкоски, директор на „Радио Кичево“ — 
Кичево 

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

Бр. 17-1575/2 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 
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798. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И 

ШУМАРСТВО 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност инж. Роза Накова, стручен соработник во 
Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумар-
ство, да биде 'назначена за републички земјоделски 
инспектор во овој инспекторат. 

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

Бр. 17-1717/2 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

799. 
Врз основа на член 26, став 2 од Законот за му-

зејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79 
и 51/88), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30 август 1991 година, донеле 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на Народниот музеј 
во Титов Велес, со која за индивидуален работоводен 
орган на Музејот е именувана Павлина Василева^ 
досегашен вршител на должноста на овој музеј. 

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

Бр. 17-1750/1 
::о август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

800. 
Врз основа на член 26, став 2 од Законот за му-

зејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79 
и 51/88), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА, ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛО-

БИНСКИ" - СТРУГА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на Народниот музеј 
„д-р Никола Незлобински" — Струга, со која за ин-
дивидуален работоводен орган на Музејот е имену-
ван Ристо Танески, досегашен директор на овој му-
зеј. 

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

Бр. 17-1750/2 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

801. 
Врз основа на член 158 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧ-
КИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБ-

РАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Александар Андоновски се разрешува од долж-
носта републички советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, поради заминување 
на друга должност, заклучно со 14 јули 1991 година. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Бр. 17-1832/1 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

802. 
Врз основа на член 16 од Законот за сценско-

уметничка дејност („Службен десниќ на СРМ“ бр. 
4/86 и 51/88), 'Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на зо август 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „АЦО ШОПОВ“ -
ШТИП 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Собирот на работните лу-
ѓе на Домот на културата „Ацо Шопов“ — Штип, со 
која за индивидуален работоводен орган на Домот 
повторно е именуван Васил Шумански. 

2. Ова решение влегува во сила“ со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-1845/1 
30 август 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с р. 

803. 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број 20-4 

23 авугст 1991 година 
С к о п ј е 

ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Републичката изборна комисија го прими из-
борниот материјал од Изборната комисија на Из-
борната единица број 11 Општина Македонски Брод, 
па врз основа на член 15 став 2 точка 4 од Законот 
за избор и отповикување на пратен,ици и одборници 
по одржаната седница на 23 август 1991 година на 
Собранието на Република Македонија му поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА СПРОВЕДЕНИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
НА ЕДЕН ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Дополнителните избори за избор на - еден пра-
теник во Собранието на Република Македонија од 
Изборната единица број 11 Општина Македонски 
Брод се спроведени согласно Решението за распи-
шување иа дополнителни избори број 08-2394 од 7 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Јуни 1991 година на претседателот на Собранието 
на Република Македонија, објавено во „Службен вес-
ник на Република. Македонија“ број 26/91 од 7 Јуни 
1991 година, а врз основа на Законот за избор и 
отповикување на пратеници и одборн,ици. 

Со спроведувањето на гласањето за. избор на 
пратеник во Изборната единица број 11 раководеше 
Изборната комисија на Изборната единица број 11 
под грижа на Републичката изборна комисија. 

Дополнителните избори се спроведени според за-
едничката листа на кандидати составена од Избор-
ната комисија на Изборната единица број 11, обја-
вена во ,„Службен , вешиќ на Република Македони-
ја“ б,рој 34/91 од 22 јули 1991 год,ина и огласена во 
весникот „Нова Македон,ија“ од 20 јули 1991 година. 

Според објавената заедн,ичка листа на кандида-
ти предложени се и утврден,и 11 кандидати, 9 од“ по-
литичките партии и 2 независни кандидати. 

Врз основ,а на резултатите утврдени од7 Избор 
ната комисија на Изборната единица број 11 општи-
на Македонски Брод, Републичка^ изборна коми-
сија констатира: 

Во Изборната единица број 11 општина Маке-
донски Брод има вкупно 7.948 избирачи. 

Во првиот круг на гласањето од 28 јули 1991 го-
дина вкупно гласале 5.720 избирачи или 71,970/о. 

Во првиот круг на гласањето не е. избран ни 
еден од предложените кандидати. 

Во смисла н,а член 54 став 3 од Законот за из-
бор и отповикување на пратеници и одборници во 
вториот круг на гласањето учествуваа 3 (тројца) кан-
дидати од две политички партии ЈГ еден независен 
кандидат. 

Во вториот круг на гласањето одржано на 11 ав-
густ 1991 година од вкупниот број на избирачи гла-
сале 4.892 ИЛИ 62,27%. 

. о вториот круг на гласањето најголем број гла-
СОЈВИ добил: ПЕТРЕ ТРАЈАНОСКИ со 2 . 9 1 6 или 
37,120/0 гласови, СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ. 

Bo смисла на член 54 став 5 од Законот за из 
бор и отповикување на пратеници и одборници за 
пратеник во Собранието на Република Македонија е 
избран 

ПЕТРЕ ТРАЈАНОСКИ 

На избраниот пратеник, Републичката изборна 
комисија, врз основа на член 58 став 2 од Законот, 
му издаде уверение за изборот. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Заменик на претседателот 
Георгина Муцковска, с. р. Кочо Хаџи — Лега, с. р 

Ч л е н о в и : 

1. Бахри Ислами, с. р. 
2. Лазар Лабачевеки, с. р. 
3. Ванчо Чучевски, с. р. 
4. Агим Мифтари, с. р. 
5. Димитар Спировски, с. р. 
6. Стево Црвенковски, с. р. 
7. Божидар Тевдовски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е за-
веден спор за развод на брак по тужбата на тужи-
телката Драгица Белковска од с. Кадино — Скопје, 
против тужениот Томислав Белковски од Скопје, на 
привремена работа во Канада, во непозната адреса 
на живеење. 

За привремен застапник на тужениот му е поста-
вен адвокатот Владимир Стефановски од Скопје, кој 
ќе го застапува се до правосилното окончување на 
спорот или додека тужениот или неговиот назначен 
полномошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, V П“, бр. 
2515/91. (154) 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје поведе по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужителка-
та Виолета Мирчева од Скопје, ул. „Карл Либнехт" 
згр. 1/1-8, застарувана од адвокатот Алберто Ребула 
од Скопје, против тужениот Борис Мирчев од Скоп-
је, со непозната адреса во Соединетите Американски 
Држави. Бидејќи престојувалиштето на тужениот е 
непознато, а тужениот нема полномошник, во пос-
тапката му е назначен привремен застапник од ре-
дот на адвокатите запишани во Комората во Скоп-
је: Застапникот на тужениот ќе го застапува во пос-
тапката се додека тој или неговиот полномошник не 
се појават пред судот односно додека Органот за 
старателство не ќе го извести судот дека назначил 
старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIV П. 
бр. 2104/91. (152) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за предавање во 

владение по тужбата на тужителот Крстевска Анче 
од Скопје, против тужениот Јанковски Драган од 
Скопје, сега на привремена работа во СР Германи-
ја, со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 500,00 динари. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд 
во рок од 30 дена по објавувањето па огласот 
или во истиот рок да ја достави својата сегашна ад-
реса на живеење. 

Доколку не се јави во рок од 30 дена, на истиот 
ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси се до окончувањето на 
постапката или до појавување на тужениот во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П. 
бр. 1618/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води про-
цесна постапка за утврдување постоење на договор 
за размена н,а недвижен имот и укинување на спо-
годба по тужбата на тужителот Тахири Хајдар од с. 
Чајле, застапуван од полномошникот Агрон Салиу, 
адвокат од Гостивар, против тужениот Оломани Беј-
сел од с. Чајле, кој се наоѓа во Германија со непоз-
ната адреса. 

За привремен застапник на тужениот му е пос-
тавен Фидани Шоип, стручен соработник при Опш-
тинскиот суд во Гостивар, кој ќе го застапува ед до-
дека не се јави пред судот, односно додека Органот 
за старателство не го извести судот дека му поста-
вил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр 749/90. 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е 
процесна постапка за сопственост по тужбата ,на 
Мехмеди вд, Невзат Зудије и др. од с. Врапчиште 
— Гостиварско, застапувате од полномошникот Ша-
бан Стафаи, адвокат од Гостивар, против тужениот 
Рафајлоски Мисо Андреа, роден во с. Зубовце — Го-
стиварско, а сега во Република Бугарија со непоз-
ната адреса на живеење. 

Судот за привремен застапник на тужениот го 
назначи Фидани Шоип, дипломиран правник од с. 
Добридол, стручен соработник на работа при Опш-
тинскиот суд во Гостивар. Привремениот застапник 
Ќе го застапува тужениот во постапката се додека 
тој или неговиот полномошник не се појават пред 
Општинскиот суд во Гостивар, односно додека Цен-
тарот за социјални работи во Гостивар не го из-
вести судот дека назначил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 297/91. 
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Општинскиот суд во Гостивар води постапка за 
развод на брак по тужбата на Адеми Миберат од с. 
Дебреше, против тужениот Османи Мазлам Рамету-
ла од с. Калиште. Вредност на спорот 1.000,00 динари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, се по-
викува во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на Република Македонија“ 
да се јави во судот или да одреди свој застапник. Во 
спротивно, ќе му биде одреден застапник по служ-
бена должност. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 369/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка 
за поништување на чекот со сериски бр. 097350, кој 
е трасиран за наплата при Стопанска банка — Гев-
гелија и е во бланко форма, а ја задолжува смет-
ката на подносителот на предлогот за поништува-
ње на чекот — Перо Стоилов од Гевгелија, со чеков-
на карта бр. 512/22. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓа цитира-
ниот чек и лицата на кои им е познато каде тој се 
наоѓа да се јават во Општинскиот суд по Гевгелија во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на Република Македонија“. 

Во истиот рок секое заинтересирано лице може 
да вложи приговор против предлогот за поништува-
ње на чекот. 

Се напомнува на должникот дека со овој1 чек не 
може полноважно да ја исполни својата обврска, да 
го обнови или замени, да издаде нов, ниту имателот 
смее да ги пренесува правата од чекот. 

Доколку обласниот рок истече без приговори 
или успех во пронаоѓањето на чекот, истиот ќе биде 
поништен. 

Од Општин,скиот суд во Гевгелија, Р. бр. 62/91. 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка 
за поништување тековна сметка бр. 1012-27 и седум 
чекови од бр. 095511 до 095520, кои се траоирани за 
наплата од Стопанска банка Основна банка — Ти-
тов Велес — Деловна единица-Гевгелија, се во блан-
ко форма, а ја задолжуваат сметката на подноси-
телот на предлогот Марија Ризова од с. Миравци. 

Се повикуваат сите лица кај ,кои се наоѓаат цити-
раните чекови и тековната сметка и лицата на кои им 
е познато каде тие се наоѓаат да се јават во Општин-
скиот суд во Гевгелија во рок од 60 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“. Во истиот рок сское заин-
тересирано лице може да вложи приговор против 
предлогот за поништување на чековите и тековната 
сметка. 

Доколку огласниот рок истече без приговори 
или успех во пронаоѓањето на чековите, односно те-
ковната сметка, тие ќе . бидат поништени. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 98/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Танас Кипаризоски од Охрид поднесе предлог 
до ОПШТИНСКИОТ суд во Охрид за поништување на 
изгубените чекови од бр. 611021 до 611030 од те-
ковната сметка бр. 841-15-25/18, издадени од Љуб-
љанска банка — Филијала Скопје —' Експозитура 
Охрид. 

Се повикуваат сите лица кај кои, се наоѓаат ци-
тираните чекови и лицата на кои им е познато ка-
де тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд 
во Охрид или Експозитурата на Љубљанска банка 
во Охрид во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, на огласната табла во судот и експозитурата на 
Љубљанска банка во Охрид. 

Доколку огласниот рок истече . без приговори 
или успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе 
бидат поништени. 

Од Општинскиот суд во Охрид, ВГ1П бр. 73/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е вон-
процесна постапка за докажување на смртта па ли-
цето Бајрами Кадри од с. Шипковица по предлог 
ма предлагачот Зекири Рахим од с. Шипковица. 

Се повикува лицето Бајрами Кадри, како и се-
кој друг кој знае за неговиот живот да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе 
се утврди смртта на ова лице. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 432/91. 

Пред овој - суд се води постапка за сопственост 
по тужбата на тужитлеката Дара Петровска од с. 
Јегуновце, против тужените Милан Петровски и-
Цветко Петровски од с. Јегуновце, а сега во САД со 
непозната адреса. 

Бидејќи адресите на тужените не се познати, се 
повикуваат истите во рок од 30 дена да се јават во 
судот,, да достават адреса или' овластат полномш-
ник (кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзи-
ното завршување. Во спротивно, судот преку Цен-
тарот за социјални работи ќе им постави привре-
мен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 195/91. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Сами-
је Мисими од с. Доброште, против тужениот Исак 
Мисими од с. Доброште, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави точна адреса или да одреди полномошник 
кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 
дека по 4 објавувањето на огласот. По истекот на 
овој рок, судот на тужениот ќе му постави привре-
мен застапник преку Центарот за социјални рабо-
ти — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово; П. бр. 904/91. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Халити Невзат од с. Пирок — Тетовско, против ту-
жената Халити род. Јонузи Пендије од с. М: Речи-
ца, ул. „108" бб. 

Бидејќи тужената е на привремена работа во 
Швајца,рија со непозната адреса се повикува во рок 
од 15 дена да се јави во судот или, пак, да одреди 
свој полномошник кој ќе ги застапува нејзините ин-
тереси. По истекот на рокот, доколку не се јави, 
судот ќе и одреди привремен старател преку Цен-
тарот за социјални работи во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. - 993/91. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред овој суд заведена е тужба за развод на 
брак од тужителот Нејгузел Рамаданова од Титов 
Велес, ул. „Загребска“ бр. 23, против тужениот Ида-
вер Рамаданов од Штип, ул. „Радански пат“ бр. 194, 
сега на привремена работа во Германија, со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во Општински-
от суд во Штип во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот или во истиот рок да ја достави сво-
јата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку не се јави во тој рок, судот ќе му по-
стави привремен застапник, до окончување на пред-
метот. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 522/91. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје ,со решението 
Срег. бр. 1888/91 на регистарска влошка бр. 1-2092-0-0 
-О, го запиша во судскиот регистар конституирањето 
на РО под фирма: Работна организација за основно 
воспитание и образование „Видое Смилевски1—Бато“, 
Џ.О„ Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ б.б. — Скопје, 
со следните податоци: 
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Дејност: 120111 — основно образование. 
Целосна одговорност. . 
Неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување е Јованка Стој-

ковска, директор, без ограничување. 
Работната организација е конституирана со Ста-

тут од, 12. V 1987 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 1899/91. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 3391 на регистарска влошка бр, 
2-10133-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основа-
њето на станбената задруга со следните по-датоци: 

1. Основање на станбена задруга „Мусала“ — 
Кратово, ул. „Планинска“ бр. 1, Кратово, со П. О., 
Кратово. 

2.„ Основач Делчо Бојков од Кратово. 
3. Вршење на инвеститорски работи за изградба 

на семејни станбени згради, како и деловни просто-
рии, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда 
во која се наоѓаат и становите на членовите на за-
другата. 

Организирање на штедење за стан на членовите 
на задругата. Купување на станбени згради и стано-
ви како и деловни простории, доколку истите се 
предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и 
станот на членот на станбената задруга заинтереси-
ран за вршење на дејност со личен труд, од општес-
твено правни лица за потребите на своите членови. 
Набавување на градежен и друг материјал и елемен-
ти потребни за изградба на станбени згради, стано-
ви и деловни простории за своите членови и одржу-
вање на станбени згради и станови на членовите 
ма станбената задруга. 

4. Во правниот промет задругата истапува во 
свое име и за своја сметка, а за сметка на задру-
гарите. 

5. Делчо Бојков, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

6. Основачите одговараат во висина на вложени-
те средства — субсидијарно. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3391/91. (150) 

Окрзокниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 6599/90 на регистарска влошка бр. 
2-1908-0-0-0 го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата со Законот за задруги и за-
нишувањето право на работење во надворешен про-
мет под фирма: Земјоделска задруга „Жеден“, Ц. О., 
Скопје, ул. „Ангел Димов“ бб С к о п ј е , со след-
ните — податоци: 

Основачи на задругата се: Алексо Поповски, Ми-
хајло Радуловиќ, Јаневски Никола, Ристевска Весна, 
Таневска Соња, Здравковски Миле, Поповска Косара, 
Величковски Александар, Кимов ски Трајан, Здрав-
е в с к а Валентина сите од Скопје, со одлука за при-
стапување од 22. XI 1990 год,ина. 

Дејности на Задругата се: 020110 — полјоделство 
020120 — Овоштарство; 020130 — лозарство: 020140 
- - сточарство; 02020 — земјоделски услуги за рас-
тително производство; 020202 — земјоделски услуги 
за сточарство; 07011 — трговија на мало со пре-
хранбени производи; 070111 - леб, печиво, млеко и 
млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и 
преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни 
преработки; 070114 — разни животни продукти и 
алкохолни пијалаци и производи за домашни потре-
би; 07012 - трговија на мало со непрехранбени 
производи: 070121 — текстил и конфекција; 070122 
- - обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални 
и електротехнички стоки; 070124 — огрев и граде-
жен материјал; 070125 - мебел,- 070126 - - керамика, 
стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемика-
лии; Ф70128 — книги, канцелариски материјал и при-
бор; 070129 - - тутун и други непрехранбени произ-
води; 07013 — трговија на мало со мешовити стоки 
070131 — стоковни куќи ;070132 — друга трговија со 
мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со во-

зила и делови: 070150 - трговија на мало со нафте-
ни деривати,- 07021 — трговија на големо со пре-
хранбени производи; 070212 — зеленчук, овошје и 
преработки,- 070213 — алкохолни пијалаци,- 070214 — 
добиток и живина; 070219 — разни животни про-
дукти и производи за домашни потреби,- 07022 — 
трговија н,а големо со непрехранбени производи; 
070221 — текстит и конфекција; 070222 — сурова 
кожа, волна и слично; 070223 - метали-! и ел биро-
технички с т о к и : 070224 - - градежен, санитарен и 
инсгал ад нон ек материјал - 070225 - - хемиски произ-
води, бои и лакови; 070226 - хартија, канцелариски 
материјал и прибор,- 070229 - тутун и други непре-
хранбени производи; 070230 - трговија на големо 
со возила, делови и прибор; 670240 — трговија на 
големо со возила, делови и прибор; 070240 — трго-
вија на големо со нафтени дереивати; 070250 — тр-
говија на големо со мешовити стоки; 070260 — тр-
говија на големо со индустриски отпадоци; 110309 
— неспомнати услуги во областа на прометот;: 
110909 — други неспомнати услуги. 

Дејности на задругата во надворешно трговски-
от промет се: 070310 — надворешна трговија со пре-
хранбени производи; 070320 — надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи; — услуги во внат-
решна и меѓународна шпедиција, посредништво, вр-
шење комисиони работи во областа на прометот на 
стоки и сообраќајот и слично. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Задругата одговара со сите свои сред-
ства-целосна одговорност. 

Лице за застапување на задругата е Поповски 
Алексо, целосно и без ограничување во внатреш-
ниот и надворешниот промет. 

Задругата е усогласена со статут усвоен на ре-
ферендум одржан на 17. XII. 1990 година. 

Од Задругата истапуваат основачите: Емин Меј-
ди, Јусуф Селим, Шерифи Митад. Адеми Рамадан, 
Азиси Рецеп, Сулејман Амет, Рамадан Мурат, Бисли-
ми Саби, Шабани Рефат, Исени Зулфи, Зулбехар 
Елес, Азиси Раман, Јусуфи Рефат, Исени Гафур, 
Арифи Ариф, Шерифи Сафет, Шерифи Сабит, Сафет 
Шабан, Кадриу Бафти и Муртезан Џамил, сите од 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6599/90. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7538/90, на регистарска влошка бр. 
2-1053-0-0-0 го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето со законот за задругите и запишување пра-
во на работење во надворешен промет, под фирма: 
Производна, услужна и прометна задруга „4 јули“ 
Ц. О. увоз-извоз, Скопје, ул. „Гуро Ѓоновиќ“ бр. 143, 
со следните податоци; 

Дејност: 050301 '— поставување и поправка на 
градежни инсталации; 050302 — завршни и занает-
чиски работи во градежништвото; 110403 — проек-
тирање (останато), 110404 — инженеринг,- 110309 — 
неспомнати услуги во областа на прометот; 011832 
— производство на пластични маси,- 011949 — оста-
ната преработка на пластични маси; 070111 — тр-
говија на мало со леб, печиво, млеко и млечни про-
изводи: 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 
070113 — месо, живина, риба и месни преработки,-
070114 — разни животни намирници, алкохолни пи-
јалаци и производи за домашни потреби; 070121 — 
текстил и конфекција; 070122 - чевли, кожа, гума 
и пластика; 070123 — метална и електротехничка 
стока; 070124 — огрев и градежен материјал; 070126 
керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови 
и хемикалии; 070129 — тутун, и останати непрехран-
бени производи; 070132 - останата трговија со ме-
шовита стока: 070140 — трговија на мало со возила 
и делови; 070211 — трговија на големо со житарици 
и млин ски производи; 070212 — зеленчук, овошје и 
преработки,- 070213 алкохолни пијалаци; 070214 — 
стока и живина,- 070219 - разни животни намирници 
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и производи за домашни потреби; 070221 - текстил 
и конфекција; 070222 - сурова кожа, волна и сл.; 
070223 - метална и електротехничка стока; 070224 
- градежен, санитарен и инсталационен материјал: 
070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070229 

тутун и останати непрехранбени производи; 070230 
- трговија на големо со возила, делови и прибор; 
070250 — трговија на големо со мешовита стока; 
070260 - трговија на големо со индустриски от-
падоци. 

Задругата во правниот промет со трети лица иста-
пува 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 во правниот промет 
со трети лица одговараат и основачите до висината 
на вложените средства-еднократно. 

Лице овластено ,за застапување на задругата е 
Драгољуб Петровски, работоводен орган, без огра-
ничување, во внатрешен и надворешен промет. 

Основачи кои пристапиле во задругата се-. Пет-
ровски Драгољуб, Белковски Борче, Георгиевски Ра-
дисав и Дуковски Богдан, со одлука за пристапува-
ње од 29. X. 1990 година. Основачи кои истапиле од 
задругата се: Слезенковеки Ѓорѓија, Божиновски Си-
меон, Симоновски Борис, Петрушевски Ангеле и Ут-
ковски Љубе со одлука за истапување од 1. XI. 
1990 година. ' -

Дејност во надворешен промет: 070310 — надво-
решна трговија со прехранбени производи; 070320 — 
кадворшена трговија со непрехранбени производи; 
- поставување и поправка на градежна инста-
лации; — завршни и занаетчиски работи во гра-
дежништвото; — останато проектирање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7538/90. (149) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 956/91, на регистарска влошка бр. 
1-1879-3-0-0 ја запиша во судскиот регистар-пренота-
цијата на одлуката за издвојување на ООЗТ од сос-
тавот на РО, со следните податоци.- Се запишува 
пренотацијата на одлуката за издвојување на-ООЗТ 
Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ — Киче-' 
во, во состав на Центарот за култура, информации 
и образование- „Кочо Рацин“, Ц. О., Кичево, ул. 
„Маршал Тито“ бр. 72 — Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 856/91. (152) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Претпријатие за внатрешна и надворешна тр-
говија на големо и мало „Шампион старт“ ц. о. — 
Скопје“ се огласуваат за неважни. (2175) 

Загубениот тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Претпријатие во приватна сопственост за про-
изводство, промет и услуги увоз-извоз „Данди ко-
мерц“ ц. о. — Скопје“ се огласуваат за неважни. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „При-
ватно трговско претпријатие за трговија на големо 
и мало „Балкан“, с. Борисово — Струмица“ се огла-
сува за неважен. (2177) 

Загубениот штембил под назив: „ИРО „Меди-
цинска книга“ — Скопје — Пословница Скопје -
Народен фронт бр. 33, тел. 228-930" се огласува за 
неважен;. (2178) 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Инстала-
тер за централно греење „Цоле“ Манчев Горѓи — 
Скопје - тел. 428-583" се огласува за неважен. (2179) 

Загубениот тркалезен печат и штембил под на-
зив.- ,,Претпријатие за промет, услуги и производство 
„Борич“ доо -— Скопје експорт-импорт се огласува 
ат за неважни! (2180) 

Загубените четвртаст и тркалезен печат под на-
зив: „П. П. „Прага-М" - Струга“ се огласуваат за 
неважни. (2269) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се објавуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Тековна сметка бр. 24495/44 и чекови од. бр. 
-3065821 до 3065890, ОД бр. 3582247 ДО 3582260, 4073128 
и 4073129, издадени од Комерцијална банка а. д. — 
Скопје на име Бачварова Боја, ул. „Булевар АВНОЈ“ 
бр. 8/111-2, Скопје. 

Чекови од ,бр. 4820741 до 4820760 (20 чека) од 
тековна сметка бр. 3473385, издадени од Комерцијал-
на банка а. д. — Скопје на име Љубица Дековска, 
ул. „Краишка“ бр. 32, Скопје. 

Чекови бр. 1902936 и 1902937, издадени од Ко-
мерцијална банка а. д. — Скопје на име Душан Сур-
ловски, с. Марино, Скопје. 

Чековна карта бр. 70190-01 и чекови бр. 35213139 
и 35213140, издадени од Комерцијална банка а. д. 
— Скопје на име Горица Крстевска, Скопје. 

Чековна карта бр. 9163-57 и чекови од бр. 
4614461 до 4614480, издадени од Комерцијална бан-
ка а. д. - Скопје на име Сашко Пислев ски, Скопје 

Чекови од бр. 1239443 до 1239450, издадени од 
Комерцијална банка - Скопје на име Љупчо Мар-
тиновски, Скопје." (2264) 

Воена книшка на име Осман Сулејмани, ул. „Ле-
нин“ бр. 27, Тетово. (2162) 

Работичка книшка на име Дан,ило Ракетиќ 
Охрид. ( 2 1 6 3 ) 

Работна книшка на име Трајче Јовевски, Штип. 
Работна книшка на име Славе Горгиев, Штип. 
Чекови бр. 498409 и 498410, издадени од „Југо-

банка^ - Скопје на тековна сметка бр. 15-50-29168-5 
на име Лиљана Василевски Скопје. (2166) 

Чековна карта бр. 49348-48 и чекови од бр 
006199765 до 006199770 издадени од Стопанска бан-
ка - Скопје на име Катица Стојковска, Скопје (2172) 

Чековна карта бр. 7046/19 и чекови од бр 4613921 
до 4613940 и од 3848561 до 3848570, издадени од ^ Ко-
мерцијална банка а. д. - Скопје на име Иван Бел-
ковски, Скопје. 

Тековна книшка бр. 28733-25 и чекови бр. 3242991 
"92: 3243010-12; 3243014-20 и 4415662-64, 4415667-690 
издадени од Комерцијална банка а. д. - Скопје на 
име Владимир Величковски, ул. „Н. Русински" Со 
12-1/30, Скопје. (2174) 

Воена книшка на име Панчо Пејчиноски, с 
Јабланица, Струга. (2182) 
Работна книшка на име Зоранчо Тодошев, Кочани. 

Работна книшка на име Драги Стефанов, Кочани. 
Тековна сметка бр. 43848-92 и чекови од бр. 32071840 
до 320718849, издадени од Стопанска банка - Скоп-
је на име Стојановски Велко, ул. „Круме Јаскоски" 
бр. 19, Прилеп. (2189) 

Вое на книшка на име Винко Пешевски, с. 
Страцин, Куманово. (2196) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на 
име Фадиљ Адеми, -ул. „М. Бафтиари“ бр. 70, Те-
тово. (2197). 

Воена книшка на име Назми Зендели, с. Отља, 
Куманово. (2207) 

Работна книшка, на име Нефти Демири, Кума-
ново. (2210) 

Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Тето-
во на име Нејази Мамути, с. Г. Палчиште, Тетово. 

Тековна сметка бр. 80627/43 и чекови од бр. 
3913287 до 3913290 (четири чека), издадена од Ко-
мерцијална банка а. д. — Скопје на име Невенка 
Јовановска, ул. „Видое Смилевски-Бато" бр. 75/ влез 
III/6, Скопје. (2212) 

Чекрви од бр. 15806131 до 15806140 И 15815209, 
издадени од Стопанска банка — филијала — Скоп-
је на име Цветолик Стојаноски, Струга. (2213) 

Таблица за кола на име Амет Каримани, Тетово. 
Возачка дозвола на име Ибраим Арифи, с. Г. 

Палчиште, Тетово. (2216) 
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Сообраќајна дозвола на име Јашар Зеќири, с. 
Пирок, Тетово. (2217) 

Работна книшка на име Усеноски, Салим,' с. 
Пласница, Македонски Брод. ^219) 

' Работна книшка на име Беким Укшини, Кума-
ново (2220) 

Работна книшка на име Мустафа Еркан, Охрид. 
Работна книшка на име Диме Коцев, Кочани. 
Возачка дозвола, издадена од СВР-Тетово на име 

Ибраим Беадини,-ул. „М. Бафтири“ бр. 66-а, Тетово. 
Работна книшка на име Павле Фелкароски, Ох-

рид. (2229) 
Работна книшка на име Хусеин Џумхар, Струга. 
Собраќајна дозвола на име Осман Ајрулаи, ул. 

„М. Бафќари" бр. 1, Тетово. (ИЗО) 
Решение за дуќан на име Бранко Ристовски, Те-

тово. (2233) 
. Решение УПП бр. 10-7243/90 на име Баки Мемед-

кемали Хамзи, Гостивар. (2234) 
Тековна картичка бр. 94249-03, издадена од Ко-

мерцијална банка а. д. Скопје и чекови од бр. 4567696 
до 4567710 на име Ратко Сталетовиќ, с. Д. Блитиња, 
општ. Штрпце. (2235) 

Решение бр. 14-3822 од 6. VII. 1981 год. за упис 
на дуќани во регистар за дуќан. „Автокозметика", из-
дадено од СО „Карпош“ — Скопје на име Киро 
Бурназовски, ул. „Првомајска“ бр. 21/1-13, Скопје. 

Возачка дозвола, издадена од СВР-Тетово на име 
Шевал Шаќири, с. Шемшево Тетово. (2237) 

Акцептни налози бр. 1538850; 51; 53; 87 — 90 на 
име ЗТЗ „Доградба“, с. Боровица, Струга. (2242) 

Воена книшка на име Милаим Ислами, с. Гур-
гурница, Тетово. (2243) 

Воена книшка на име Музбејдин Исмет Камили, 
с. Г. Речица, Тетово. (2246) 

Работна книшка на име Трајанка Димеска, При-
леп. ' (2249) 

Работна книшка на име Коку Мебахат, Охрид. 
Работна книшка на име Леко Модинковски. Ох-

рид. ' (2251) 
Работна книшка на име Хазир Хот, Титов Велес. 
Лична карта, издадена од СВР-Тетово на име 

Бекир Бекири, с. Д. Палчиште Тетово. (2253) 
Возачка дозвола, издадена од СУП-Загреб на име 

Бекир Бекири, с. Д. Палчиште, Тетово. (2254) 
Решение Уп. бр. 12-3958 од 1. VI. 1988 година за 

обавување на дополнителна дејност за изработка на 
предмети од глина, коалин и други слични матери-
јали, детски играчки и сувенири, издадено од СО-
Центар — Скопје на име Билјана Трифуновска ул. 
„Ј. Х.-Џинот" бр. 12/12 Скопје. (2256) 

Работна книшка на име Елизабета Гореска, ОХ-
РИД- ^ (2261) 

Одобрение за занаетчиска дејност — забавни иг-
ри на име Миредон Алити, Гостивар. (2262) 

Решение бр. и-2842 од 18-VI-1991 година, изда-
дено^ од СО Чаир - Скопје за дејност Кафе бар и 
приредување на забавни игри — билијард на име 
Тони Талески, Скопје. (2203) 

Чекови бр. А 15803878; А 15803879 и А 15803880 
од тековна сметка бр. 2324/67 на име Пајкоски Мир-
ко, с.- Лабуништа - Струга. (2265) 

Тековна книшка бр. 900/29 и чекови од бр. А 
15644845 до А 15644850 на ,име Милена Митреска, 
ул. „Петре Гончески - Гиле“ бр. 1/2 а, Струга. (2267) 

Чековна книшка (СОК Струга) бр. Т 4368160-75 на 
име Милена Митреска, ул. „Петре Ѓончески — Гиле" 
бр. l/2-a, Струга. 

Акцептни налози бр. 525701, 525704, 525706, 
525707, 525709 и 525710 на име Милена Митреска, 
ул. „Петре Ѓончески-Гиле" бр. l/2-a, Струга. (2268) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 78 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 
35/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/88, 24/88, 10/90 и 11/91), 
Собранието на Република Македонија 

. О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на: 

1. Еден судија на Стопанскиот суд на Македо-
нија, 

2. Еден судија на Окружнио? суд во Скопје, 
3. Еден судија на Окружниот суд во Битола, 
4. Тројца судик на Окружниот , суд во Штип, 
5. Пет судии на Окружниот стопански суд во 

Скопје, 
6. Претседател на Општинскиот суд Скопје II — 

Скопје, 
7. Претседател на Општинскиот суд во Гевгелија, 
8. Претседател на Општинскиот суд во Штип, 
9. Еден судија на Општинскиот суд во Куманово, 

10. Еден судија на Општинскиот суд во Гевгелија, 
11. Четворица судии на Општинскиот суд во Ко-

чани, (од кои двајца судии за Одделението во Ви-
ница), 

12. Еден судија на Општинскиот суд во Гостивар. 
Се повикуваат заинтересираните кандидати кои 

ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови пријави со биографски податоци 
за движењето во работата да поднесат до Собрание-
то на Република Македонија — Комисија за праша-
ња на изборите и именувањата, во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето. 

КОМИСИЈА. ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА 

Бр. 10-3656/1 
7 септември 1991 година 

Скопје 

Врз основа на член 175, став 3 од Законот за 
даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, 
бр. 12/87, 34/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 
47/90 и 21/91, Републичкиот завод за статистика го 
утврди и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МА-
ЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ 

АВГУСТ 1991 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Ре-
публика Македонија во периодот јануари-август 1991 
година, во, однос на просечните цени на мало во 
1990 година изнесува 64,5%. 

Директор 
на Републичкиот завод 

за статистика, 
Светлана Антоновска, с. р. 

Врз основа на член 17 од Законот за данокот од 
доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/61, 
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 
36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 И 
36/90), Републичкиот завод за статистика го утврду-
ва и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МА-
ЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ 

АВГУСТ 1991 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Ре-
публика Македонија во периодот јули-август 1991 
година, во однос на просечните цени на мало во пр-
вото полугодие од 1991 година, изнесува 34,5%. 

Директор 
на Републичкиот завод 

за статистика, 
Светлана Антоновска, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



12 септември 1991 

СОДРЖИНА 
Страна 

771. Одлука за утврдување општ интерес и 
определување на локација за изградба на 
Станица на милиција — Чаир П, во К. 
О. — Мирковци — — — — — — — 673 

772. Одлука за утврдување на локации за из-
градба на објекти за прифаќање на ази-
лантите од Република Германија во на-
селба Шуто Оризари — Скопје — — — 673 

773. Решение за давање согласност на Одлука-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на РО за основно (образова-
ние за децата со лесна и умерена попре-
ченост во психофизичкиот развој со. уче-
нички дом ,.25 Мај“ с. Ново Село — 
Струмица — — - — — — — — 673 

774. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Мануш Турновски“ 
— с. Ново Село — Струмица — — — 673 

775. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Специјалното училиште 
за основно образование на децата по-
пречени во психичкиот(развиток „д-р Зла-
тан Среман" — Скопје - - — — — 674 

776. Решение за давање согласност на Одлу- . 
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Основното училиште „Иван 
Горан Ковачиќ“ — Скопје — — — — 674 

777. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Основното училиште ^Кли-
мент Охридски“ — Скопје — — — — 674 

778. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Основното училиште „Жив-
ко Брајковци“ — Скопје, — — — - - 674 

779. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за .именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Методи Митевски 
— Брицо“ — с. Лозово —. Свети Николе 674 

780. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Милан Јефтовиќ" 
— с. Горобинци — Свети Николе — — 674 

781. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ , Мирче Ацев“ — 
с. Бач — Битола — — — — — — 675 

782. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Основното училиште за 
возрасни ,,А. С. Макаренко“ — Скопје 675 

783. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ ,:Сава Ковачевиќ — 
Скопје — — — — — — — — — 675 

784. Решение за недавање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „29 Ноември“ — Скоп-
је - - - - - - - - - - 675 

785. Решение за недавање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Кочо Рацин“ — Скоп-
је - - - - - - - - - - . 675 

786. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Бајрам Шабани“ — 
с. Кондово — Скопје — — — — — 675 

787. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на РО Градска аптека Ј7 
Ноември“ — Гевгелија — — — — — 670 

788. Решение за давање согласност на Одлу-
' ката за именување индивидуален работо-

воден орган на Старскиот дом „Су е ?ај-
дер“ — Битола — — — — — — — 676 

789. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на РО за згрижување и вос-
питување на деца и младинци „25 Мај“ — 
Скопје — — - — — — — 676 

790. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Медицинскиот центар во 
Дебар — — — — — — - - — — 676 

791. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Медицинскиот центар „Гев-
гелија“ — Гевгелија — — — — — 676 

792. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган — раководител на ООЗТ Ал-
банска драма — Скопје — - — — — 676 

793. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Машинското училиште „Го-
це Делчев“ - - Скопје — — — — — 677 

794. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Угостителско-туристичкиот 
центар „Лазар ^ Танев“ — Скопје — — 677 

795. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган; на Центарот за средно об-
разование „Ацо Русковски“ — Берово — 677 

796. Решение за определување претставници на 
. Републиката во Советот на РО за згри-

жување и воспитание на деца од пред-
училишна возраст „Рада Поцева“ — Ка-
вадарци — - - — — — — — — 677 

797. Решение за определување претставници 
на општествената заедница во Советот на 
РО за згрижување, воспитување и обра-
зование на деца од предучилишна возраст 
„Олга Мицеска" — Кичево — — — — 677 

798. Решение за согласност за назначување на 
републички земјоделски инспектор во Ре-
публичкиот инспекторат за земјоделство 
и шумарство — — — — — — — 678 

799. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Народниот музеј во Ти-
тов Велес — — — — — - — — 678 

800. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Народниот музеј „Д-р Ни-
кола Незлобински" — Струга — -— — 678 

801. Решение за разрешување од должноста 
републички советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија — — 678 

802. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо- -
воден орган на Домот на културата „Ацо 
Шопов“ - Штип - - - - ---------------- - 678 

803. Извештај за спроведените дополнителни 
избори на еден пратеник во Собранието 
на Република Македонија — — — — 678 
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