
СЛУЖБЕН БЕСНИ 
Н А 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. 

Среда, 16 октомври 1991 
С к о п ј е 

Број 46 Год, ХLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 40 
динари. Жиро-сметка 40100-603-12498 

862. . 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за мер-

ките кои може да се преземат заради спречување и 
отстранување на нарушувањето во стопанството во 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 46/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 
НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ПРАВНИТЕ И 
ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА И ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

1. Со оваа одлука се уредува начинот на прес-
метување и плаќање на правата и обврските на 
правните и физичките лица од Република Македо-
нија и од Република Словенија. 

2. Меѓусебните долгови и побарувања ќе се из-
вршуваат по пат на пребивање (клиринг) до однос 
1:1, а разликата над тој однос ќе се плаќа во кон-
вертибилна валута. 

3. Цените на производите од меѓусебните дого-
вори ќе се утврдуваат во конвертибилна валута, а 
вредноста на размената ќе се утврдува со примена 
на курсот на пресметковен долар што е еднаков на 
1 САД долар по курс, што го утврдува Народната 
банка на Југославија. 

4. Салдото од меѓусебните односи на 31. XII. 
1991 година ќе се плаќа во конвертибилна валута. 

5. Службата на општественото книговодство во 
Република Македонија се задолжува со 31. XII. 1991 
година да изготви пресметка на меѓусебните долго-
ви и побарувања меѓу стопанските субјекти од Ре-
публика Македонија и о-д Република Словенија. 

6. Оваа одлука. влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-2227/1 
15 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

863. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од 

Уставот на Република Македонија, Владата на Ре-
публика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ 
И ВРСКИТЕ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат мерките за заш-
тита на интересите на Република Македонија во об-
ласта на патниот, железничкиот, воздушниот и ПТТ 

, сообраќајот. ' 
2. Третманот на корисниците на услугите од Ре-

публика Словенија во патниот, железничкиот, воздуш-
ниот и ПТТ сорбраќајот ќе се врши во согласност 
со принципот на реципроцитет што се применува на 
корисниците на овие услуги од Република Македо-
нија во Република Словенија. 

3. Се овластува Министерството за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и екологија да ги конкре-

тизира обврските за корисниците на сообраќајните 
услуги од Република Словенија што се даваат во Ре-
публика Македонија. 

За конкретните мерки да биде известено над-
лежното министерство во Република Словенија и да-
вателите на услуги од Република Македонија. 

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

Бр. 23-2223/1 
15 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

864. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за мер-

ките кои може да се преземат заради спречување и 
отстранување на нарушувањето во стопанството во 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 46/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ТРАНСАКПИИ 

СО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
1. Со оваа одлука се забрануваат сите финан-

сиски трансакции што гласат на динар со Република 
Словенија, а кои се однесуваат на веќе потпишаните 
договори за стоковна размена, за кредитирање и за 
увозно-извозни зделки. 

/ 2. Забраната од точка 1 на оваа одлука се одне-
сува на Народната банка на Македонија, Љубљанска 
Ганка — Скопје; Поштенската штедилница, претпри-
јатијата и други правни и физички лица од Репуб-
лика Македонија. 

3. Забраната на финансиските трансакции со Ре-
публика Словенија е од привремен карактер и се 
применува до разрешувањето на меѓусебните финан-
сиски односи со Република Словенија. 

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

Бр. 23-2224/1 
15 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

865. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

мерките кои може да се преземат заради спречува-
ње и отстранување на нарушувањето во стопанството 
во Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 46/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА ПРИНЦИПОТ НА РЕЦИПРОЦИ-
ТЕТ ВО ОДНОСИТЕ НА СТОКОВНАТА РАЗМЕНА 

СО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

1. Со оваа одлука се воведува примена на прин-
ципот на реципроцитет во односите на стоковната 
размена со Република Словенија од аспект на ца-
ринската заштита. 
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2. Оваа одлука е од привремен карактер и се 
применува до разрешувањето на меѓусебните финан-
сиски односи со Република Словенија. 

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

Бр. 23-2226/1 Претседател на Владата, 
15 октомври 1991 година д-р Никола Кљусев, с. р. 

Скопје 

866. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за мер-

ките кои може да се преземат заради спречување 
и отстранување на нарушувањето во стопанството 
во Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 46/90);, Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО РЕПУБ-

ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

1. Со оваа одлука се забранува платниот промет 
што гласи на динар“ во Република Македонија за 
плаќање и наплата на правните и физичките лица 
со Република Словенија. 

Правните и физичките лица со седиште во Ре-
публиката нема да вршат плаќање на правните и фи-
зичките лица чие седиште е во Република Словенија. 

Службата на општественото книговодство во Ре-
публика Македонија нема да ги спроведува инстру-
ментите за обезбедување на плаќањето, односно на-
лозите со кои се товарат сметките на правните и 
физичките лица од Републиката, во корист на прав-
ните и физичките лица од Република Словенија и 
истите ќе ги врати на претпријатието и другите прав-
ни лица.' 

2. Забраната на платниот промет во Република 
Македонија е од привремен карактер и се примену-
во до разрешувањето на меѓусебните финансиски 
односи со Република Словенија. 

3. Спроведувањето на оваа одлука го врши Служ-
бата на општественото книговодство во Република 
Македонија. 

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

Бр. 23-2228/1 
15 октомври 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р, 

867. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

мерките кои може да, се преземат заради спречување 
и отстранување на нарушувањето во стопанството во 

Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 46/00), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА ИМОТОТ НА ФИ-
ЗИЧКИТЕ И ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА 

СЛОВЕНИЈА 
1. Со оваа одлука се забранува прометот на 

имотот на физички и правни лица од Република Сло-
венија кои се наоѓаат на територијата на Република 
Македонија. 

2. Судовите во Републиката се задолжуваат да 
не вршат заверка на купопродажните договори. 

3. Забраната на прометот е од привремен карак-
тер и се применува до разрешувањето на меѓусеб-
ните финансиски односи со Република Словенија. 

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

Бр. 23-2225/1 
15 октомври 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

868. 
Врз основа на член 68 став 2 од Законот за извр-

шување на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи („Службен весник, на СРМ“ бр. 19/79, 50/82, 
42/85, 35/86 и 47/89). и член 46 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен Вес-
ник на СРМ“ бр. 381/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА -РАБОТНИ МЕСТА ШТО 
ИМААТ КАРАКТЕР НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛЖНОСТИ 
ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПО-

ПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ПОГОЛЕМ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЖНОСТИ 
Член 1 

Со оваа одлука' се определуваат работните места 
на определени должности во казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи на кои тежината на 
работните и посебните услови под кои тие се вр-
шат, битно влијаат на намалувањето на работната 
способност и за обезбедување на поголем личен до-
ход на работниците на определени должности. 

Член 2 
Како работни места што имаат карактер на“ оп-

ределени должности во казнено-поправните и воспит-
но-поправните установи покрај работните места од 
член 68 став 1 од Законот за извршување на санк-
циите за кривични дела и стопански престапи, се 
сметаат: 

1. управител, заменик или помошник управител, 
2. психолог и социјален работник, 
3. магационер, готвач, бербер во казнено-поправ-

пата установа од . затворен вид. 
Член 3 

Личните доходи на работниците од член 68, 
став 1 од Законот за извршување на санкциите за 
кривични дела и стопански престапи и на работни-
ците определени во членот 2 на оваа одлука се по-
големи за 20% од личните доходи - на работниците 
сб соодветни квалификации односно стручна подго-
товка во казнено-поправните^ и воспитно-поправните 
установи, утврдени со правилниците за распределба 
на средствата за лични доходи. ' 

Член 4 
Исплата на средствата ќе се обезбеди од Ре 

публичкиот буџет. 
Член 5 

Оваа одлука ќе ја спроведе Министерството за 
финансии. 

Член 6 
Одлуката влегува во сила веднаш по донесува-

њето, а ;ќе се применува од 1 јули 1991 година. 
Член 7 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-2081/1 
3 октомври 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 
869. 

Врз основа на член 29, а во врска со член 27 
став 1 точка 1 од Законот за личните доходи и дру-
гите надоместоци на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и другите избрани и имену-
вани лица во Републиката („Службен весник на 
СРМ“ бр. 36/90) и член 228 став 2 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Комисијата за кадровски и административни 
прашања на Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5 октомври -1991 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦАТА ЗА СЛУЖБЕНО 

ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА 
1. Висината на дневницата за службено патува-

ње во земјата на функционерите и раководните 
работници што ги именува односно назначува Вла-
дата на Република Македонија и на работниците 
во органите на . управата се утврдува во износ од 
546,00 динари. 
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2. Ако за време на . службеното патување се ко,-
ристи ноќевање, се признаваат трошоци за ноќевање 
во полн износ врз основа на приложената сметка, 
со исклучок на хотел де-лукс категорија. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката број 17-1028/1 од 13 мај 
1991 година. 

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

Бр." 17-2135 
5 октомври 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за кадровски и 

административни прашања, 
д-р Блаже Ристовски, с. р 

870, 
Врз основа на член 29 од Законот за личните 

доходи и другите надоместоци на пратениците во' 
Собранието на СР Македонија („Службен весник на 
СРМ“ број 36/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ број 38'91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25 сеп-
тември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕ-
Њ Е НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ 

ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 
1. Пратениците во Собранието на Република Ма-

кедонија и другите избрани и именувани лица во Ре-
публиката имаат право на над,оместок за користење 
на автомобил во лична сопственост за службени цели 
во висина на цената на автобуска карта на релаци-
јата на која се врши службеното патување. 

2. На сопственикот на автомобилот му се испла-
тува надоместок за сопатниците ако се лица предви-
дени во членот 1 на оваа одлука. 

3. Со влегувањето во сила на, оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката за висината на надоместо-
кот за користење на автомобил во лична сопственост 
за службени цели што Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата ја донесе на 12 април 1991 
година („Службен весник на СРМ“ број 15/91). 

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

Бр. 10-3938/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

871. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и„Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 25 септем-
ври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДИМКАТА АНГЕЛОВ 

ГАБЕРОТ“ - ДЕМИР КАПИЈА 
1. За претставници на Републиката во Советот1 

на ОУ „Димката Ангелов Габерот“ — Демир Капија 
се именуваат: 

инж. Драги Јанев, вработен во ОП — Демир 
Капија, 

Тоше Тошевски, правник вработен во РЕ „Хид-
ромонт" — Демир Капија и 

инж. Љупчо Трпков, вработен во ПТТ во Демир 
Капија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во ,„Служб.ен весник на 
Републлка Македонија“. 

Бр. "10-3912/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

872. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ“-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 25 септем-
ври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ , ЈОАКИМ КРЧОСКИ“ -

С. МАНАСТИРЕЦ 
1. За претставник на Републиката во Советот на 

ЦОУ , Јоаким Крчоски“ — с. Манастирец се именува 
Љупчо Велевски, вработен во Месната канцеларија 
во с. Манастирец. 

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

Бр. 10-3916/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

873. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ“ 
б р о ј 16 /85 , 29 /86 , 7 /88 , 18 /89 , 29 /89 , 12 /90 , 1 1 / 9 1 И 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за! 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонка , .на седницата одржана на 25 
септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ 

- НЕГОТИНО 
1. За претставници на Републиката во Советот 

на УЦСО , Јосип Броз Тито“ — Неготино се имену-
ваат : 

Љупчо Бучков, вработен во Фабриката „9-ти Мај“ 
— Неготино, 

Гоце Најдов, електроинженер во ТЕД ,„Неготи-
но“ — Неготино и 

Блаже Цветков, дипл. правник вработен во Фон-
дот за станбена изградба — Неготино. 

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

Б р , 10 -3917 /1 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
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874. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за на-

соченото образование „Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и' 
„Службен весник на Република Македонија“ број 

-40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 25 
септември 1991 година, донесе ' 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ГРАДЕЖНИОТ УЧИЛИШЕН 

ЦЕНТАР „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советов 
на Градежниот училишен центар „Здравко Цветков-
ски“ — Скопје се именуваат.-

Апостол Поп Јовановски, професор во УСО ,.Ма-
рија Склодовска" - Скопје и 

Димитар Поповски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Бр. 10-3918/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

875. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија, на “ седницата одржана на 25 септември 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ -

НЕГОТИНО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ ,,Гоце Делчев“ — Неготино се именуваат: 

Зорка Глигорова, професор во УЦСО ,Јосип Броз 
Тито“ — Неготино, 

Тодор Димов, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија и 

Атанас Трајков, педагог во УЦСО „Јосип Броз 
Тито“ - Неготино. 

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

Бр. 10-3914/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

876. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28 91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 25 септем-
ври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВАНЧО ПРКЕ“ 

ВО Ш Т И П 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Ванчо Прке“ во Штип се именуваат: 

Здравко Коцев, професор во ПА „Гоце Делчев“ 
— Штип, 

Лилјана Рамбабова, доктор по медицина врабо-
тена во Медицинскиот центар во Штип и 

Ангел Топликлиев, пензионер. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-3915/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

877. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија (.,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25 септември 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „СТРАШО ПИНЏУР" -

НЕГОТИНО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Страшо Пинџур" — Неготино се именуваат: 

Горѓи Зазов, вработен во ОК на Црвениот крст 
— Неготино, 

Трајче Настов, вработен во РО „Југотутун" — 
Неготино и 

Стево Узунов, електроинженер во Фабриката за) 
кабли „9-ти Мај“ — Неготино. 

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

Претседател -
на Комисијата за прашања нa изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

Бр. 10-3913/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 
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878. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен! весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 
25 септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО ОУ 

„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ВО СЕЛО ДОЛНИ 
ДИСАН 

1. За претставници на Републиката во Собирот 
на работните луѓе во ОУ „Браќа Миладиновци“ во 
с. Долни Дисан се именуваат: 

Зора Мајсторова, вработена во ПОС ЗК „Венец“ 
- Д. Дисан, 

Трајче Данов, вработен во ПОС ЗК „Венец“ —. 
Д. Дисан и 

Ристо Огњанов, вработен во Собранието на оп-
штината Неготино. 

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

Бр. 10-3922/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата, за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

879. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 И 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за-
прашана на изборите и именувањата на Собранието' 
на Република Македонија („Службен весник на Ре- -
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО ,.НАУМ НАУМОВСКИ 

- БОРЧЕ“ ВО ПРОБИШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
УЦСО „Наум Наумовски-Борче" во Пробиштип се 
именуваат: 

Станко Владимиров, рударски инженер во рудни-
кот „Злетово“ и 

Игнат Ефремов, раководител на Геолошката 
служба во рудникот ,-,Злетово“. 

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

Бр. 10-3919/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

880. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за пре-

дучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „Д. А. ГАБЕРОТ“ -

ДЕМИР КАПИЈА 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган во ОУ „Д. 
А Габерот“ — Демир Капија, се именуваат: 

Илија Павлов, електротехничар во ХЕЦ „Леш-
ница“ — Демир Капија и 

Атанас Чапов, вработен во УЦСО „Јосип Броз 
Тито“ — Неготино. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
РепЈ^блика Македонија“. 

Бр. 10-3928/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

881. 
Врз основа н а . член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на1 

Република Македонија, -на седницата одржана на 25 
септември 1991 ходина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „СТРАШО ПИНЏУР" -

НЕГОТИНО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган во ОУ 
„Страшо Пинџур" — Неготино, се именуваат: 

инж. Љупчо Мечев, вработен во ТЕЦ — Него-
тино и 

Киро Јованов, професор во УЦСО „Јосип Броз 
Тито“ — Скопје. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

Бр. 10-3927/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 
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882. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и другите органи во орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овлас-
тување на Комисијата, за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања 1 на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25 септември 1991 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРО-

СЛОВЕНСКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Институ-

т о т за старословенска култура — Прилеп, се изби-
раат: 

Горѓи Котевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Алил Џафероски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Бр. 10-3936/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

883. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување“ и другите органи во орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овлас-
тување на Комисијава за ,прашања на изборите и' 
именувањата на Собранието на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН ВО УЦСО , Ј О С И П БРОЗ 
ТИТО“ - НЕГОТИНО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен- орган во УЦСО 
,Јосип Броз Тито“ — Неготино, се избираат: 

Бранко Димов, наставник во ОУ ,.Гоце Делчев“ 
— Неготино и 

Златко Цветков, дипл. правник вработен во Оп-
штинскиот суд во Неготино. 

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

Бр. 10-3931/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

884. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник н а Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата н а . Собранието на 
Република Македонка , на седнциата одржана на 25 
септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „БРАЌА МИЛАДИНО-

ВИ“ - С. ДОЛНИ ДИСАН 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган во ОУ „Бра-
ќ а Миладинови“ с. Долни Дисан, се именуваат г 

Игно Јанчев, вработен во ЗК ',,Венец“ — Д. Ди-
сан и 

Миле Наков, наставник во ОУ „Гоце Делчев“ — 
Неготино. 

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

Бр. 10-3929/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именугањата, 
Никола Крстески, с. р. 

885. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број Ш/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и 'Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република хМакедонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ВАНЧО ПРКЕ“ ВО 
Ш Т И П 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган во ОУ „Ван-
чо Прке“ во Штип се именуваат: 

Гацов Никола, економист, вработен во „Маке-
донка“ — Штип и 

Рајна Пановска, дипл. правник, вработена во Соб-
ранието на општината Штип. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

Бр. 10-3924/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 
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886. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и другите органи во орга-
низациите на здружениот труд (,.Службен весник на 
СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овлас-
тување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕ-

КА „ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ“ ВО ОХРИД 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Градска-
та библиотека „Глигор Прличев" во Охрид се из-
бираат -

Паско Кузман, вработен во Заводот за заштита 
на спомениците на културата и Народен музеј -
Охрид и 

Викторија Поп-Стефанија, дипломиран архитект 
- Охрид. ^ -

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

Бр. 10-3925/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

887. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и другите органи во орга-
низациите на здружениот труд (,.Службен весник на 
СРМ“ 'број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овлас-
тување на Комисијата за пр,ашања на изборите и 
именувањата на Собранието, на Република Македон 
нија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на ,седницата одржана на 25 септември 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТРВОДЕН ОРГАН ВО ЦЕНТАРОТ ЗА МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ - БИТОЛА 

1. За членови , на Конкурсната комисија з а , име-
нување индивидуален работоводен орган во Цента-
рот за музичко образование — Битола, се избираат: 

Флоре Масалковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија it -

Благој Тошев, пратеник во Собранието“ на Репуб-
лика Македонија.. , 

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

Бр. 10-3930/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисиј,ата за прашања на изборите 

и именувањата,^ 
Никола Крстески, с. р. 

888. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
, Службен весник на Република Македонија“ број 
4Ц/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија'- број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ -
НЕГОТИНО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган во ОУ „Го-
це Делчев“ — Неготино, се именуваат: 

инж. Иван Ѓорѓиевски, вработен во „Електропре-
нос" Дуброво — Неготино и 

Ангел Иванов, правник во Здравствениот дом во 
Неготино. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е ' се објави во ,„Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-3926/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

889. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и другите органи во орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овлас-
тување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на, Собранието на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата ^а прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија^ 
на седницата одржана на 25 септември 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „КОЧО РАЦИН“ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на УСО 
„Кочо Рацин“ — Скопје се избираат: 

Толе Белчев, секретар на Семинарот за македон-
ски јазик, литература и култура при Ректоратот на 
Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје и 

Мирјана Тренчевска, професор во „2 Август“ ,— 
Скопје. 

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

Бр. 10 3933/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 
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890. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и другите органи во орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42//77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овлас-
тување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25 септември 1991 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНАТА МАТИЧНА 

БИБЛИОТЕКА „ВУК ЌАРАЏИЌ“ ВО ГОСТИВАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган во Народ-
ната матична библиотека ,,BУK Караџиќ" во Гостивар 
се избираат: 

Имер Имери, директор на ОУ „Петре Јованов-
ски“ — Гостивар и 

Кирил Ковачевски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Бр. 10-1934/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

891. 
Врз основа на член 48 став 4 од Законот за 

избор на органите на управување и на другите орга-
ни во организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25 септември 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНИЧКИОТ УНИ-

ВЕРЗИТЕТ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ - КИЧЕВО 

1. За член на Конкурсната комисија за именува-
ње индивидуален работоводен орган на Работничкиот 
универзитет „Крсте Мисирков“ — Кичево се избира 
Вецко Личоски, пратеник во Собранието на Репуб.-
лика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е , с е објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-3932/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

892. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор 

на органите на управување и другите органи во 
организациите на здружениот труд („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25 септември 1991 
година, донесе“ 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА 
„ФЕМО КУЛАКОВ“ - НЕГОТИНО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Детската 
градинка „Фемо Кулаков“ — Неготино, се избираат: 

Олга Костова, педагог во ОУ „Страшо Пинџур" 
— Неготино и 

Илија Минов, правник во Ј П П „Јадран“ — Не-
готино. 

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

Бр. 10-3935.'/1 
25 септември 1991 година . 

Скопје 

, Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

893. 
Врз основа на член 13 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 
4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието на Република Македонија -(„Службен вес-
ник на Република Македонија“ -бр. 28/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 25 септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНИЧКИ-

ОТ УНИВЕРЗИТЕТ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ ВО 
КИЧЕВО 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на Работничкиот универзитет .,Крсте Мисир-
ков“ во Кичево се именува Саво Димитриоски, вра-
ботен во ТРО „Кичевопром" — Кичево. 

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

Бр. 10-3921/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 
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894. 
Врз основа - на член 13 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 
4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието на- Република Македонија, на седницата 
одржана на 25 септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЛАГОЈ 
ЈАНКОВ - МУЧЕТО“ ВО СТРУМИЦА 

1. За претставници на“ општествената заедница 
во Собирот на работниците во Домот на културата 
„Благој Јанков — Мучето“ во Струмица се именуваат: 

Снежана Манчева, дипл. економист, вработена' 
во Стопанска банка — Струмица и 

Петар Шопов, вработен во „Југотутун" - Стру-
мица. 

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

Бр. 10-3923/1 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

895. 
Врз основа на член 13 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник ,на СРМ“ бр 
4/86) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на - Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
25 септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-

ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО 
НАРОДЕН ТЕАТАР ВО БИТОЛА 

1. За претставници на општествената заедница 
во' Советот на РО Народен театар во Битола- се име-
нуваат - ' 

Димитар Димитровски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија и i 

Ѓорѓи Котевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Бр. 10-3920/1 
25 септември 1991 година 

. Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

896. 
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 18 
септември 1991 година; донесе ' 

О Д Л У К А 

. 1. СЕ УТВРДУВА дека дел I став 1 од Одлуката 
за плаќање на паушален износ на лица вработени во 
странски земји со кои Југославија има конвенции 

за пружање на здравствена заштита на членовите 
на нивните семејства за 1990 година, донесена од 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита во Тетово на 8 
јануари 1990 година, во времето на нејзиното важе-
ње, била во спротивност со Законот за здравствена 
заштита. 

„ Оваа одлука има правно дејство на одлука со 
која се укинува општ акт. 

2. СЕ УКИНУВА дел I став 1 од Одлуката за 
плаќање на паушален износ на лица вработени во 
странски земји со кои Југославија има конвенции 
за пружање на здравствена заштита на членовите 
на нивните семејства за 1991 година, донесена од 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита во Тетово на 27 
февруари 1991 година. 

3. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и во „Службен гласник 
на општина Тетово“. 

4. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 107/90 од 29 мај 1991 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на одлуките означени во 
точките 1 и 2 од оваа одлука, затоа што со нив е 
предвидено лицата вработени во странски земји со 
кои Југославија има склучено конвенции за обезбе-
дување здравствена заштита за членовите на нив-
ните семејства да плаќаат посебен паушален износ 
по член на семејство, поради што пред Судот се по-
стави прашањето дали општинските заедници за 
здравствена заштита можат да воведуваат посебен 
придонес што го плаќаат овие лица, независно од 

хначинот на финансирањето на здравствената зашти-
та утврдена со меѓународните конвенции односно 
спогодби. 

5. Судот-на седницата утврди дека со означени-
те одлуки се предвидува лицата вработени во стран-
ски земји со кои Југославија има склучено конвен-
ции за обезбедување здравствена заштита за члено-
вите на нивните семејства, да плаќаат и паушален 
износ по член на семејство од по 700 динари го-
дишно за 1990 година односно 2.400,00 динари за 
1991 година. Притоа, Судот утврди дека иако одлу-
ката од 1990 година престанала да важи со истекот 
на годината, согласно член 419 став 2 од Уставот на 
Република Македонија, постојат процесни претпо-
ставки за оценување на нејзината законитост во вре-
мето на важењето 

6. Според член 23 став 1 точка 3 од Законот^ за 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83, 43 /85 , 50 /87 , 27/88, 26 /89 И 36/89) , КОЈ б е ш е 
во сила во времето, на донесувањето на оспорените 
одлуки, корисници на правата од здравствена за-
штита се и државјаните на СФРЈ кои се во работен 
однос во странство, ако не се задолжително осигуре-
ни ка ј странскиот носител на осигурување, според 
законот во земјата во која се вработени или според 
меѓународна спогодба, а имале живеалиште на те-
риторијата на Републиката непосредно пред заснова-
њето работен однос во странство. Согласно член 29 
став 4 од Законот за здравствена заштита им се обез-
бедува и на членовите на потесното семејство на 
југословенските државјани вработени во странство, 
ако таквото право не им е об,езбедено кај стран-
скиот носител на осигурувањето. 

Според член 108 од истиот закон' работниците 
вработени во странство на кои не им е обезбедена 
здравствена заштита од странски носители на оси-
гурување, за себе и за членовите на нивните семеј-
ства од својот личен доход обезбедуваат и здружу-
ваат средства за здравствена заштита во општинска-
та заедница за здравствена заштита. 

Со Законот за здравствена заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/91) осигу-
реничкиот статус на работниците вработени во стран-
ство е уреден на истоветен начин како и со означе-
ните одредби од поранешниот закон. Според одред-
бите на овој закон постојните самоуправни инте-
ресни заедници од оваа област ќе престанат со ра-
бота наредниот ден од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, а правата од задолжителното 
здравствено осигурување се остваруваат преку Фон-
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дот за здравствено осигурување под условите и на-
чинот утврдени со законот и со општите акти на 
Министерството за здравство. Според член 196 став 
3 од Законот до донесување на, општите акти пред-
видени со овој закон во врска со здравственото оси-
гурување ќе се применуваат општите акти на самоуп-
равните интересни заедници за здравствена заштита, 
ако не се во спротивност со одредбите на овој 
закон. 

Од изнесените законски одредби произлегува 
дека овластувањата од Законот за заедниците за 
здравствена заштита во поглед на утврдувањето на 
обврска за плаќање на придонес и начинот на него-
вото утврдување и наплатување, не се однесува на 
лицата што по различни основи се осигурени кај 
странски осигуоители. Положбата на овие осигуре-
ници и членовите на нивните семејства (осигурени' 
лица) и нивните права и обврски, вклучувајќи го и 
начинот на финансирањето на здравствената зашти-
та, кога тие се лекуваат во СФРЈ, е уредена со била-
тералните конвенции за социјално осигурување и 
спогодбите што ги склучува Сојузот на заедниците 
за здравствено осигурување на Југославија. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека во 
досегашниот и во новиот закон нема основ за во-
ведување на посебен придонес за здравствена за-
штита за лицата кои се осигурени кај странски оси-
гурители и за членовите на нивните семејства, по-
ради што утврди дека оспорените одлуки се во 
спротивност со означените законски одредби, па од-
лучи како во точка 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 107/90 
септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

897. 
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 25 
септември 1991 година ,донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека: 
а) членовите 296-а и 296-в од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 
28/81, 28/88 и 48/89), во време на нивното важење, не 
биле во согласност со Уставот на Република Маке-
донија и 

б) членовите 239 и 241 од Законот за органите 
на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) 
не се во согласност со Уставот на Република Маке-
донија. 

2. Одлуката од точка 1 под а) од оваа одлука 
има правно дејство на одлука ЕО смисла на член 
434 од Уставот на Република Македонија. 

3. Собранието на Република Македониј-а ќе ги 
усогласи со Уставот членовите 239 и 241 од Зако-
нот означен во точка 1 под б) од оваа одлука, во' 
рок од шест месеци од денот на доставувањето на 
одлуката. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

5. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 157/90 од 25 мај 1991 година, поведе постапка 
за оценување уставноста на оспорените одредби од 
законите означени во точка 1 од оваа одлука, за-
тоа што се постави прашањето за нивната согласност 
со уставниот принцип на еднаквата положба на ра-
ботниците во остварувањето на определени права 
при престанувањето на работниот однос, под еднакви 
услови. 

6. На седницата Судот утврди дека Законот з а 
државната управа престанал да важи со денот на 
влегувањето во сила на Законот за органите на уп-
равата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), но со 
оглед на тоа , што во член 239 и 241 од Законот за 
органите на управата се содржани идентични одред-

би со оспорените од Законот за државната управа, 
како и со оглед на постоење -на услови од член 419 
став 2 од Уставот на Република Македонија за оце-
нување уставноста на Законот за државната управа 
и по престанокот на неговото важење, Судот ги раз-
гледуваше и оценуваше одредбите од двата закона. 

7. Судот утврди дека во оспорениот член 296-а' 
став 1 од Законот за државната управа односно во 
член 239 став 1 од Законот за органите на управата 
е предвидено на работникот кој .ќе се затече на ра-
бота во органите на управата, кога тоа го налага 
потребата за рационално и ефикасно остварување на 
функцијата, како и на работите и задачите во ор-
ганот на управата, да може да му престане работни-
от однос со право на пензија ако ги исполнува усло-
вите з а , старосна пензија пропишани со закон или 
ако навршил 25 години пензиски стаж. Според став 
2 на овие членови на работникот може да му пре-
стане работниот однос со право на пензија под ус-
ловите од став 1 и кога со своите работни, стручни 
и други способности не може да одговори на бара-
њето за навремено, рационално и ефикасно извршу-
вање на работите и задачите во рамките на функ-
цијата на органот. 

Во член 296-в од Законот за државната управа 
односно во член 241 од Законот за органите на уп-
равата е предвидено дека на работникот кому ќе 
му престане работниот однос врз основа на член 
296-а од Законот за државната управа односно член 
239 од Законот за органите на управата му припаѓа 
пензија која, како според должината на пензискиот 
стаж, така и во однос на утврдувањето на нејзината 
висина, отстапува од она што е утврдено со систем-
ските закони од областа на пензиското и инвалид-
ското осигурување. Притоа, според член 296-г од За-
конот за државната управа односно 242 од Законот 
за органите на управата разликата помеѓу пе.нзијата 
што работникот би ја остварил според општите про-
писи и пензијата што ја остварува со примена на 
оспорената одредба се обезбедува од буџетот на 
Републиката. ' 

Според член 245 од Законот за органите на 
управата означените одредби се применуваат до 31 
декември 1991 година. 

Истовремено, во член 283-а од Законот за др-
жавната управа односно член 215 од Законот за ор-
ганите на управата е пропишано дека на работни-
ците во органот кој престанува со работа или чии 
работи и задачи ' се укинати или е намален нивниот 
обем поради намалување на надлежноста, промени 
во организацијата или унапредување на методот на 
работа,1 на органот на управата, а не можат да бидат 
распоредени во согласност со општиот акт за орга-
низација и работа и општиот акт за систематизаци-
ја, како и на оние кои нема да ги прифатат понуде-
ните работни задачи, им престанува работниот од-
нос. На овие работници, согласно член 216,од Зако-
нов за органите на управата, не може да им преста-
не работниот однос додека во согласност со закон, 
колективен договор и општ акт не им се обезбеди 
едно од правата во случај на технолошки вишок. 
Исто така, според член 203 ,од овој закон работни-
кот кој не ги врши на задоволителен начин работи-
те и работните задачи може да биде распореден на 
работни задачи што одговараат на неговата работна 
способност, а ако тој не ги прифати може да му 
престане и работниот однос, а според оспорениот 
член 239 истите услови претставуваат основ за стек-
нување со право на пензија. 

8. Согласно член 209 став 6 од Уставот на Ре-
публика Македонија на работникот може да му пре-
стане работата против неговата волја само под ус-
лови и на начин утврдени со закон. Согласно член 
301 став 1 точка 7 од Уставот Собранието на Репуб-
лика Македонија донесува закони со кои се уреду-
ваат организацијата и надлежностите на републич-
ките органи, како и правата, должностите и одговор-
ностите на работниците во општинските и републич-
ките органи од трудот и по .основ на! трудот. Соглас-
но точка 13 од Амандман XXV на Уставот на Репуб-
лика Македонија на работникот не може да му пре-
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стане рач1отниот однос ако поради технолошки или 
други унапредувања со кои се придонесува за зголе-
мување на продуктивноста на трудот и за поголем 
успех на организацијата на здружениот труд пре-
стане потребата за негова работа во таа организа-
ција, додека не му се обезбеди друго работно мес-
то кое одговара на неговите работни способности 
или на друг начин не му “се обезбеди остварување 
на правото на работа или на правата по основ на 
трудот определени со закон. 

Согласно член 213 став 1 од Уставот и точка 
10 од Амандман LXX на Уставот правото на работ-
ниците на социјално осигурување утврдено со Уста-
вот и со закон се обезбедува со задолжително оси-
гурување, врз начелата на заемност и солидарност, 
во согласност со закон, со кое, работникот, помеѓу 
другото, обезбедува за себе и определени права во 
случај на старост, губење на работната способност 
или безработност. 

Согласно член 204 став 2 од Уставот сите се) 
еднакви пред законот. 

9. Од изнесените уставни одредби произлегува 
дека Собранието на Република Македонија може со 
закон да предвиди услови за остварување на пра-
вата на работниците во органите на управата од 
трудот и по основ на трудот, како специфична сфе-
ра на остварување на работниот однос на работни-
ците што работат во тие органи во согласност со 
нивните функции. Меѓутоа, со тие посебни закони 
не може да се одземат или ограничат определени 
права што со Уставот се гарантираат за сите работ-
ници без оглед каде го остваруваат работниот од-
нос, а согласно уставното начело на еднаквоста пред 
законот, не .можат да се доведуваат во меѓусебно 
нерамноправна положба со определување различни 
права и обврски при постоење на . еднакви услови. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од 
означените закони на работниците во органите на 
управата што имаат навршени 25 години пензиски 
стаж или ги исполнуваат условите за старосна пен-
зија пропишани со закон, им се определуваат по-
себни услови за остварување на правото на пензија 
и посебен — поповолен начин за утврдување на ви-
сината! на пензијата во однос на работниците во дру-
гите организации независно од определени посебни 
услови на трудот за; определени работи и задачи, ту-
ку само поради нивниот статус на работници во 
органите на управата, Судот утврди дека со тоа се 
повредува уставниот принцип на еднаквоста утвр-
ден во член 204 став 2, во врска со точка 10 од 
Амандман LXX на Уставот на Република Македо-
нија. 

Исто така, со оглед на тоа што со оспорените 
одредби од овие закони се создава можност работ-
ници во ист орган при постоење на еднакви услови 
да бидат доведени во меѓусебно различна положба, 
Судот оцени дека и од овие причини тие не се во 
согласност со член 204 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија. 

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

У. бр. 157/90 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија), 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

898. 
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 25 
септември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 2 од Тарифниот систем 
за измени и дополнување на, Тарифниот систем за 
продажба на електрична енергија, донесен од Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница за 

енергетика на Македонија на 27 ноември 1989 го-
дина („Службен весник на СРМ“ бр. 47/89). 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен ,весник 
на Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У„ 
бр. 189/90 од 3 јуни 1991 година, поведе постапка 
за оценување уставноста на член 2 од Тарифниот 
систем означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што според оваа одредба тој влегува во сила пред 
да биде објавен и што има повратно дејство, по-
ради што се постави прашањето за неговата соглас-
ност со Уставот, 

4. На седницата Судот утврди дека според оспо- -
рениот член 2 означениот тарифен систем влегува 
во сила наредниот ден од денот на донесувањето, 
а ќе се применува од 1 септември 1989 година. 

5. Според член 260 став 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија законите и другите прописи 
и општи акти на органите на општината и, на Ре-
публиката се објавуваат пред да влезат во сила, а 
самоуправните општи акти не можат да се приме-
нуваат пред да се објават на соодветен начин. Спо-
ред член 262 став i од Уставот законите, другите 
прописи и општите акти не можат да имаат поврат-
но дејство. -

Со оглед на тоа што во оспорениот член 2 од 
Тарифниот систем е предвидено тој да влезе во 
сила наредниот ден од денот на донесувањето, а не 
по објавувањето на соодветен начин и да се приме- , 
нува за период пред неговото влегувањеv во сила, 
Судот оцени дека тој не е во согласност со означе-
ните уставни одредби. 

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

У. бр. 189/90 
25 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на -Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

О Б Ј А В А -
Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство на Република Македонија — Скопје 
во смисла на член 24 став 4 од Законот за семе 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90 и 32/91) 
објавува дека во регистарот на производители и до-
работувачи на семе се запишува следното претприја-
тие: 

ПОС „Сингелиќ“ .— с. Сингелиќ — Скопје за 
производство на семе од житни и фуражни култури; 
регистарски^ бр. 24 решение број 10-986/2 од 8. 10. 
1991 година; 

ПОС „Сингелиќ“ — с. Сингелиќ — Скопје за до-
работка на семе од- пченица, јачмен, други стрни 
жита и фуражни култури (без доработка на семе од 
луцерка), регистарски бр.. 26, решение бр. 10-986/2 од 
8. 10. 1991 година. 

Бр. 10-986/2 
8 октомври 1991 година 

Скопје 
Министер 

за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, 

д-р Иван Ангелов, с. р. 

O i л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод н а 
брак по тужбата на тужителот Шухра Осман од 
Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бр. 50, против 
тужениот Ќемал Осман од Скопје, сега со непозната 
адреса на престој бо Швајцарија. 
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Се повикува тужениот да се јави во судот и да 
ги застапува своите интереси во постапката. Доколку 
во рок од 15 дена не се јави, судот ќе му постави 
привремен старател преку Центарот за социјални 
работи на град Скопје, кој ќ е ги штити неговите 
интереси се до правосилното окончување на постап-
ката. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, IV П: 
бр. 2594/91. (185) 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје поведе 
постапка за утврдување право на сопственост по туж-
бата на тужителката Велика Атанасовска од Скопје, 
против тужената Елица Атанасовска, со непозната 
адреса на живеење. 

, За привремен застапник на тужената и е поста-
вен Валеријан Моневски ,адвокат од Скопје, кој ќ е 
ја застапува до нејзиното појавување во судот, од-
носно додека Органот за старателство не го извести 
судот за поставување на старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VI. П. 
бр. 465/91. (180) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води спор за развод на брак по тужбата на тужи-
телот Елизабета Ранковиќ од Скопје, ул. „Никола 
Тесла“ бр. 4/1-5, против тужениот Марјан Ранковиќ 
од Скопје, сега со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужениот му е поо-
ставен адвокатот Горан Трпковски од Скопје, кој ќе 
го застапува се додека тој или неговиот полномош-
ник не се појават' пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XI. П 
бр. 1164/91. (181) 

од с. Јурумлери — Скопје, против тужениот Невзад 
Селимовски, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот да се јави во судот или во 
тој рок да определи полномошник кој ќе го заста-
пува во постапката. Во спротивно, судот ќе му поста-
ви привремен застапник кој ќ е го застапува туже-
ниот во постапката. 

Од Општинскиот. суд Скопје и — Скопје, П. 
бр. 750/91. (190) 

Пред овој суд се води постапка за развод н а . 
брак но тужбата на тужителот Јашари Џеваир од 
Скопје, с. Кондово, ул. „103" бр. 35, против туже-
ната Хаснија Бајрамовиќ Јашари, порано со живеа-
лиште на оваа адреса, а сега со непозната адреса во 
странство. 

На тужената и с поставен привремен застапник 
кој ќе ја застапува се додека таа, или нејзиниот 
полномошник не се појават пред судот, или додека 
надлежниот орган не го извести судот дека назначил 
старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIV. П . , 
бр. 1336/91. (194) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред овој суд заведен е спор за иселување од 
стан по тужбата на тужителот Живко Тодоровски 
од Скопје против тужената Вера Тодоровска од Скоп-
је, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во овој суд 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или 
во истиот рок да ја достави својата точна сегашна 
адреса на живеење. Доколку не се јави во опреде- . 
лениот рок, ќ е биде застапувана од привремен ста-
рател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, I. П. 
бр. 1973^91. (184) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е 
заведен спор за развод на брак по тужбата на ту-
жителот Михајло Јорданоски, ул „515" бр. 7, про-
тив тужената Габриела Јор д ановска од Скопје, а се-
га со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената да се јави во овој суд 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или 
во истиот рок да ја достави својата точна сегашна 
адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во - овој рок ќ е 
биде застапувана од привремениот старател Валери-
јан Моневски, адвокат од Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII. П. 
бр. 1953/91. (189) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Рециј е Абази од с. Ара-
чиново, Скопје, застапенана од Мирко Коцевски ад-
вокат од Скопје, против тужениот Рамадан Јонузи 
од с .Арачиново, а сега со непозната адреса на 
живеење и престојување во Ирак. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во 
тој рок да ја достави својата точна сегашна адреса 
на живеење или престојување. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапував од привремен старател КОЈ ќ е 
ги штити неговите интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IX. П. 
бр. 1935/91. (193) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка 

за поништување на чекови со сериски броеви од 
67651 до 67660, како и чековите под бр. 47201, 
47210, 62169 и 62170 заклучно, при Што сите овие, 
14 чекови се трасирани за наплата при Стопанска 
банка — Гевгелија, се во бланко форма и ја задол-
жуваат сметката на подносителот на предлогот за 
поништување на чековите — Красимира Павлова 
Јовиќ, со тековна жиро сметка 80710-492/02. 

, Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат ци-
тираните чекови и лицата на кои им е познато каде 
тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во 
Гевгелија во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“. Во истиот рок секое заинтересирано 
лице може да вложи приговор против предлогот за 
поништување на чековите. 

Се напомнува на должникот дека по овие чекови 
не може полноважно да ја исполни својата обврска, 
да ги обнови или замени, да издаде нови, ниту има-
телот смее да ги пренесува правата од чековите. 

Доколку огласниот рок истече без приговори 
или успех во пронаоѓањето на чековитеу истите ќ е 
бидат поништени. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 73/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е про-

цесна постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Исљами Алаедин од Гостивар, старски 
дом ,,Цвет“, против тужената Ислами, родена Мех-
медова, Демирана, родена на 4 јуни 1949 година 
во Кочани, со место на живеење во Титов Велес и 
Гостивар, а сега со непозната адреса на живеење. 

За привремен застапник на тужената и е поста-
вен Фазлиу Имер од Гостивар, дипломиран правник, 
стручен соработник при Општинскиот суд во Гости-
вар. 

Привремениот застапник ќе ја застапува тужена-
та се додека таа или нејзиниот полномошник не се 
јават пред Општинскиот суд во Гостивар, односно 
додека Центарот за социјална работа во Гостивар 
не го извести судот дека назначил старател на ту-
жената. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 508/91. 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се 
води постапка за утврдување појако право на вла- . 
дение по тужбата на тужителот Бајрам Рамчевски 

Пред овој суд во тек е постапка за докажување 
на смрт на лицето Алими Фејзе од с. Врапчиште, 
Гостиварско, по предлог на предлагачот Заими Бах-
тијар од с. Врапчиште, Гостиварско. 

Општинскиот суд во Гостивар ја повикува Алими 
Фејзе, од татко Исмаил и мајка Џемиле, родена 



16 октомври 1991 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 46 -- Стр. 753 

1903 година во с. Џепчиште, Тетовско, со последно 
место на живеење во с. Врапчиште, Гостиварско, да 
сб јави во судот во Гостивар во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен лист 
на СФРЈ“. 

Истовремено судот ги повикува сите лица кои 
знаат за нејзиниот живот да му соопштат на овој 
суд 

По истекот на рокот од 15 дена, доколку повика-
ното лице не се јави во Општинскиот суд во Гости-
вар, ќе се утврди дека ова лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 58791. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за надомест на штета по тужбата на тужи-
телката Азири Џумтурије од Тетово, ул. „К. Р. 
Дрнц" бр. 67, против тужениот Несет Амити од с. 
Градец — Гостиварско, а сега со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот или пак 
да постави свој полномошник. Во спротивно, по ис-
текот на рокот, судот ќе му -постави привремен ста-
рател преку Центарот за социјални работи во Те-
тово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 283/91. 

Пред овој суд се води постапка за враќање на 
ствари и надомест на штета, по тужбата на тужи-
телот ПОС „Градски кина“, Тетово, против тужениот 
Исмаљаки Мухареми од Тетово, ул. „Љ. Б. Пиш" 
бр. 44, а сега со непозната адреса во Германија. 
Вредност на спорот 11.280,00 динари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Оп-
штинскиот суд во Тетово или да ангажира свој пол-
номошник кој ќе ги штити неговите права и инте-
реси се до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1159/91. 

Пред овој суд се води спор за доделување зго-
лемување на законска издршка по тужбата на ту-
жителката Мирјана Симјановска од с. Јегуновце, ка-
ко законски застапник на малолетните Кристина и 
Александар Наумовски, против тужениот Бошко На-

у м о в с к и од Тетово, ул. „Б. Тоска“ бр. 59. 
Се повикува тужениот во рок од 15 дена од де-

нот на објавувањето на огласот да се јави во судот 
или да определи свој полномошник. Во спротивно, 
судот ќе му постави привремен старател кој ќ е 
ги штити неговите права и интереси до окончува-
њето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1109/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип се води гра-
ѓански спор за исполнување на договор по тужбата 
на тужителот Мики Наумов, против тужениот Јор-
данче Јованов, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во . 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да 
достави своја точна адреса на живеење. 

Во спротивно, по истекот на рокот, ќ е му биде 
поставен привремен застапник кој 1ќе го застапува 
до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 639/90. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 4409/91, на регистарска влошка бр. 
2-10367-0-0-0, го запиша во судскиот регистар n p o j 

ширувањето на дејноста во внатрешен промет и 
промена на името на Производно-трговската елек-

троинсталатерска задруга на големо и мало „Нико-
ла Тесла“ Ц. О., Скопје, ул „Првомајска“ бр.10, на-
место досегашната Електро-инсталатерска задруга 
„Никола Тесла“, ц. о., Скопје. 

Дејност: 050301 — . електроинсталатерска деј-
ност, слабострујна инсталација; 011390 — производ-
ство на стоки за широка потрошувачка и на др. 
метални производи; 011941 — производство на амба-
лажа од пластични маси; 012142 - производство на 
префабрикувани градежни елементи; 012321 — про-
изводство на амбалажа од дрво,- 012421 — производ-
ство на хартија за амблажа; 060502 — превоз на сто-
ки во друмски сообраќај; 070111 — леб, печиво, 
млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, 
овошје и преработка; 070113 — месо, живина, риба 
и месни преработки; 070114 — разни животни про-
дукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни 
потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 -— 
обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални 
и електротехнички стоки; 070124 — огрев и граде-
жен материјал; 070125 — мебел, 070126 — керами-
ка, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и 
хемикалии; 070128 — книги, канцелариски матери-
јал и прибор; 070129 — тутун и други ,непрехран-
бени производи; 070132 — трговија со мешовити 
СТОКИ; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 
— зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохол-
ни и безалкохолни пијалаци,- 070214 i— добиток и 
живина; 070219 — разни животни продукти и про-
изводи за домашни потреби,- 0?0221 -— сурова ко-
жа, волна и сл.; 070223 — метални и електротех-
нички стоки; 070224 — градежен, санитарен и ин-
сталационен материјал; 070225 — хемиски произво-
ди, бои и лакови,- 070226 — хартија, канцелариски 
материјал и прибор; 070229 — тутун и други не-
прехранбени производи; 070250 - трговија на голе-
мо со мешовити стоки; 070260 — трговија на големо 
со индустриски отпадоци; 110404 — инженеринг; 
110309 — неспомнати услуги во областа на проме-
тот, посредништво, комисиони работи и др. 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Срег. 
бр. 4009/91. ' л (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 2452/91, на регистарска влошка бр. 
1-36-0-0-0, го запиша во судскиот регистар органи-
зирањето во акционерско друштво во мешовита соп-
ственост и правото на работење во надворешен тр-
говски промет на Акционерското во мешовита соп-
ственост за градежништво, трговија на големо и ма-
ло и надворешна трговија ,,Солун“ Ц. О. — Скопје, 
ул. „Мишко ' Михајловски“ бр. 28, со следните по-
датоци г 

Со Одлука бр. 02-128 од 5. IV. 1991 година од 
Општествено претпријатие преминува во Акционер-
ско друштво со мешовита сопственост. 

Дејност: 050100 — изградба, реконструкција и 
поправки на стопански, станбени и други згради; 
050301 — поставување, поправки и одржување на 
градежни инсталации; 050302 — завршни и занает-
чиски работи извршени на изградба на нови и одр-
жување на постојни станбени и други згради и об-
јекти; 011930 — производство на премазни средства,-
070111 — трговија на мало со леб, печива, млеко и 
млечни производи,- 070112 - зеленчук, овошје и пре-
работки; 070113 — месо, живина, риба и месни 
преработки; 070114 — разни животни намирници, 
алкохолни пијалаци и производи за куќни потреби,-
070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, 
кожа, гума и пластика,- 070123 ,— метални и елек-
тротехиички стоки,- 070124 - огрев и градежен мате-
ријал; 070125 — намештај,- 070126 — керамика стак-
ло и порцелан,- 070127 — бои, лакови и хемикалии; 
070128 — хартија, канцелариски материјал и при-
бор,- 070129 — тутун и останати непрехранбени про-
изводи; 070131 — трговија на мало со мешовити 
стоки; 070132 — о с т а н а т а трговија со мешовити сто-
ки,- 070140 — трговија на мало со возила и делови; 
070150 — трговија на мало со нафтени деривати,-
070211 — трговија на големо со житарици и ^мел-
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"нички. производи; 070212 — зеленчук, овошје и пре-
работки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 —? 
стока и живина; 070219 — разни животни намирни-
ци и производи за куќни потреби; 070221 — текстил 
и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 
070223 — метални и електротехкички стоки; 070224 
— Градежни, санитарни и инсталациони материјали; 
070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226" 
— хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 
— тутун и останати непрехранбени производи; 070230 
— трговија на големо со возила, делови и прибор; 
070240 - трговија на големо со нафтени деривати; 
070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 
070260 —. трговија на големо со индустриски отпа-
доци; 090209 — приредување на забавни игри. 

Дејности во надворешен трговски промет; 070310 
— надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 — надворешна трговија со непрехранбени 

.производи. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и 

надворешен промет е -Димче Миланов, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2452/91., . (161) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 301/91, на регистарска влошка бр. 
2-9530-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на станбената задруга под фирма“: Станбена 
задруга „Пласница“, с. Пласница, Ц. О., Македон-
ски Брод, со следните податоци: 

Основачи на станбената задруга се: Мамудоски 
Иса од с. Пласница, Македонски Брод; Мамудоски 
Ерик од с. Пласница, Македонски Брод; Мамудоска 
Веиба од с. Пласница, Македонски Брод; Мамудос-
ка Бега од с. Пласница, Македонски Брод. 

Дејност: 1. вршење на инвеститорски работи за 
изградба на семејни станбени згради и станови, како 
и деловни простории доколку истите се наоѓаат во 
станбените згради во кои се наоѓаат и становите на 
станбената задруга,- 2. организирање на наменско ште-
дење за станбена изградба на членовите на станбе-
ната задруга; 3. купување на станбени згради и 
станови, како и деловни простории доколку истите 
се предвидени во станбената згради на членовите 
на станбената задруга; 4 купување на станбени згра-
ди и станови, како и деловни простории, доколку 
истите се предвидени во станбената зграда во која 
се наоѓаат становите на членовите Јна станбената 
задруга, кои се заинтересирани за вршење на деј-
ност со личен труд, од општествени правни лица за 
потребите на членовите на задругата; 5. набавка на 
градежен и друг материјал и елементи потребни за 
изградба на^ станбени згради и станови, како и де-
ловни простории за членовите на станбената задру-
га; 6. одржување на станбени згради и станови на 
членовите на станбената задруга. 

Во правниот промет задругата има неограниче-
ни овластувања и целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Мамудоски 
Ерик, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 301/91. (162) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1838/91, на регистарска влошка бр. 
2-29-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласу-
вањето на задругата согласно Законот за задругите и 
правото на работење во надворешен трговски про-
мет на Земјоделската задруга „Бистра“, Ц. О., увоз-
извоз с. Галичник, со следните податоци: 

Задругата е усогласена со Статут од 5. III. 1991 
година. 

Од Здругата истапиле основачите: Тутуќ Зено, 
Наил Реч, Џеват Башини, Изет Башини, Ибраим Ба-
шими, Мусли Куртиши, Реџеп Рецепи, Шукри Џафе-
ри, Рахман Фулајии, Хилмија Фулајин, Бахтијар 
Реч, Мурат Фулајин, Тахир Фулајин, Карици Бајрам, 
Хоџиќ Зекир, Декир Влија и Делиќ Дрлија од с. 
Водоврат. Нови основачи се: Илија Мелоска, Деспот 
Филипоски, Тало (Натаил) Филипоски, Горче Гегов-

ски, Филип Филиповски, Ефтим Цубалевски и Петар 
Перчуклиески од Скопје, со одлука за пристапување 
од 5. i l l . 1991 година. 

Дејност: 020110 — полјоделство; 020121 — овош-
тарство; 020131 — лозарство; 020140 — сточарство; 
020201 —- земјоделски услуги за растително произ-
водство,- 020202 — земјоделски услуги за сточарство,-
020302 — рибарство на реки, езера и рибници,- 030003 
— искористување на шуми,- 013030 — преработка и 
конзервирање на овошје и зеленчук; 013042 — пре-
работка и конзервирање на месо; 013043 — прера-
ботка и конзервирање на риба; 013050 — преработи 
ка и конзервирање на млеко,- 013080 - производство 
на растителни масла и масти; 013111 — производ-
ство на алкохол од растително потекло; 013200 — 
производство на добиточна храна,- 060502 — превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај; 070111 — леб, пе-
чиво, млеко и млечни производи,- 070112 — зелен-
чук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина 
риба и месни преработки; 070114 — разни животни 
продукти, алкохолни пијалаци и производи за до-
машни потреби, 070121 —4 текстил и конфекција; 
070122 — обувки, кожа, гума и пластика,- 070123 — 
метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев 
и градежен материјал,- 070126 —. керамика, стакло 
и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 
070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 
070129 — тутун и други непрехранбени производи; 
070132 — друга трговија со мешовити стоки; 070211 
.— жита и мелничко! производи; 070212 — зеленчук, 
овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци,-
070214 - добиток и живина,- 070219 - разни живот-
ни продукти и производи за домашни потреби; 
070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова ко-
жа, волна и др.; 070223 — метални и електротех-
нички стоки; 070224 - градежен, санитарен и инста-
лационен материјал,- 070225 — хемиски производи, 
бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски мате-
ријал и прибор; 070229 — тутун и други непрехран-
бени производи; 070250 — трговија на големо со 
мешовити стоки- 080111 — хотели, мотели, пансиони 
и туристички' населби со сезонско работење; 080114 
— кампови,- 080119 — Други услуги на сместување; 
080121 - ресторани со услужување; 080129 — други 
услуги на исхрана,- 080190 — други угостителски услу-
ги; 090171 — изработка на леб и печиво; 090172 — 
колење на добиток и преработка на месо,- 090179 
— изработка на други прехранбени производи. 

Дејности во надворешен трговски промет: 070310 
— надворешна трговија со прехранбени производи ; 
070320 — надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи; реекспорт — меѓународен транспорт на сто-
ки — малограничен промет со Грција, Бугарија, Ро-
манија, Албанија, Унгарија, Австрија и Италија. 

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

Во правниот промет со трети лица задругата 
одговара со сиот свој имот, а за обврските кои не 
можат да се намират од средствата на задругата 
одговараат задругарите супсидијарно до висината на 
основачкиот влог. 

Се брише досегашниот, застапник во внатрешен 
промет Иван Муратовски, директор, , б,ез ограничу-
вање, а се запишува новиот застапник Илија Мело-
ски, работоводен орган, без ограничување во внатре-
шен трговски промет, кој истовремено се запишува 
и како застапник во надворешен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1838/91. . (163) 

Окружниот стопански суд во Скопје„ со реше-
нието Срег. бр. 3840/91, на регистарска влошка бр. 
1-454-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена-
та на лицето овластено за застапување на Основното 
училиште „^Маршал Тито“ с. Лопате — Куманово, со 
следните податоци : Се брише досегашниот директор 
Кемаљ Сакипи, без ограничување, а се запишува в. д. 
директорот Рецеп Шакири, со ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3840^91. ' (164) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 2746/91, на регистарска влошка бр. 
4-9849-0-0-0, го запиша во судскиот регистар вршење-
то на стопанската дејност на Здружението на радио-
такси возачи на Скопје, ул. „Душан Тасковиќ" бб, 
со следните податоци: 

Здружението е основано со Статут од 15. VII. 
1989 година, а основач е Здружението на радиотак-
си возачи — Скопје. 

Дејност: 060602 — превоз на патници со такси1 

автомобили. 
Во правниот промет со трети лица здружението 

истапува во свое име и за своја сметка. 
. За обврските ,сторени во правниот промет со 

трети лица здружението одговара со целиот свој 
имот 

Лице овластено за застапување е Милан Симо-
новски, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2746/91. (165) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-, 
нието Срег. бр. 5091/91 на регистарска влошка бр. 
1-66-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришење-
то поради престанок на Архивот на Скопје — Скоп-
је, ул. ,Московска“ бр. 1 со Ц. О. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 5091/91. (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5073/91 на регистарска влошка бр. 
: 390-0-0-0, го запиша зо судскиот регистар брише-
њето на Историскиот архир со Ц. О. Титов Велес, 
ул. „Маршал Тито“ бр. 43; 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6073/91. - (167) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5072/91 на регистарска влошка бр. 
1-378-0-0-0, го запиша во .судскиот регистар брише-
њето на Историскиот архив за општините Тетово и 
Гостивар, со Ц. О. Тетово ул. „Цветан Димов“ бр. 1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 5072/91. (168) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5071/91, на регистарска влошка бр. 
1-29G-0-0-0, го запиша во судскиот регистар брише-
њето на Архивот на општина Куманово со Ц. О. 
Куманово, ул. „Гоце Делчев“ бр 25. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 5071/91. ' (169) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 2624/91 на регистарска влошка бр. 
1-437-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување на Централ-
ното основно училиште „Единство“ — Македонски 
Брод, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Новеска Вера, директор, без органичува-
ње, а се запишува новиот застапник Трајаноски Не-
делко, директор, без ограничуван е. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2624/91. , (170) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубените печат и штембил под назив: „П Т. 
П. ,„Јасна комерц“ — Тетово“ се огласуваат за не-
важни. , (2556) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие за производство и емитување на радио-те-
левизиска програма „АБ-Плус" д. о. о. експорт-импорт 
— Скопје“ се огласува за неважен. (2557) 

Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил 
под назив: „Претпријатие за превоз, промет и ту-
ризам експорт-импорт „Вест“ Ц. О. — Јосифово — 
Валандово“ ^се огласуваат за неважни. (2705) 

Загубениот благајнички печат под назив: „Ко-
мерцијална банка А. Д. — Скопје, бр. 268" се огла-
сува за неважен. (2706) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Соци-
јалистичка Република Македонија — Окружен сто-
пански суд — Штип“, печатот е без број, се огласува 
за неважен. (2707) 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Подвиж-
но бифе „Јадран“ се огласува за неважен. (2708) 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Трговско претпријатие на големо и мало 
„Рион-Инженеринг" ц. о. увоз-извоз — Кавадарци“ 
се огласуваат за неважни. - (2709) 

Загубените тркалезен печат и штембил под 
назив: „Трговско претпријатие на големо и мало 
„Чајле Комерц“ — Гостивар“ се огласуваат за неваж-
ни. (2710) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Месна за-
едница — с. Калиште — Гостивар“ се огласува з а 
неважен (2741) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка на име Борис Лупески, с. Лес-
коец, Охрид. (2322) 

Сообраќајна книшка на име Јусуф Рушити, с. 
Стримница, Тетово. , (2284) 

Решение Уп. бр. 12-408,0 од 11. VI. 1990 година, 
на име Хаким Али, Скопје. (1908) 
1 Работна книшка на име Идавер Саити, Куманово. 

Работна книшка на име Ристо Ристевски, Ресен. 
Чековна картичка бр. 50852-67 и чекови од бр. 

6249894 до 62498900, издадени од Комерцијална бан-
ка АД - - Скопје на име Јован Андреевски, Скопје. 

Чекови од бр. 671031 до 671040 и од 3140415 до 
31405420, издадени од Комерцијална банка АД — 
Скопје на име Виолета ^Економова, Скопје. (1926) 

Чекови ОД бр. 3361901 до 3361920 И од 2572757 
до 2572760 (24 чекови) од тековна сметка бр. 12523/51, 
издадени од Комерцијална банка — Скопје на име 
Виолета Чундева, Скопје. (1929) 

Работна книшка на име Петре Богатиновски, Ку-
маново. ' (1941) 

Сообраќајна книшка ТЕ 443-55 на име Јози Хан-
дари, с. Стримница, Тетово. (1942) 

Решение Уп. бр. 11-6200 од 7. XI. 1990 година, на 
име Снежана Милковска, Скопје. (1944) 

Свидетелство за завршено IV клас земјоделски 
смер, издадено од УЦСО на земјоделски кадри , Јо-
сиф Ј. Свештарот“ на име Мраковски Фиданчо, с. 
Асамати, Ресен. (1947) 

Сообраќајна книшка на име Аслихан Максути, с. 
Радиовце, Тетово. (1962) 

Одобрение бр. 15-5814-324 за такси возач на име 
Јусуф Алија, с. Нераште, Тетово. (1963) 

Уверение за прва помош, издадено од Црвен 
крст — Гостивар на име Миради Исеини с. Чегране, 
Гостивар. (1964) 

Работна книшка на име Стојанче Ангелов, Штип. 
Одобрение за работа и возачка исправа на име 

Бранко Зафиров, ул. „Косовска“ бб, Штип. (1966) 
Решение Уп. бр. 4039 од 10. V. 1991 година, на 

име Љупчо Василевски, Скопје. (1971) 
Работна книшка на име Зоран Раткушиноски„ 

Охрид, (1979) 
Работна книшка на име Зоран Мишев, Штип. 
Воена книшка на име Шезари Дураков, ул. „И. 

Л. Рибар“ бр. 6, Виница. (1981) 
Решение Уп. бр. 10888 од 18. XII. 1990 година, 

на име Неметула Сали, Скопје.. (1982) 
Одобрение за работа — фризерски дуќан, изда-

дено од СО „Карпош“ — Скопје под П. бр. 14-305 
од 2. II. 1982 година на име Виолета Доксимовска^ 
Скопје. - (19831 

Воена книшка на име Љума Неази, . Тетово. 
Тековна картичка бр. 91446-71 и чекови од бр„ 

3606898 ДО 3606900 и ОД бр. 4570341 ДО 4570350, из-
дадени од Комерцијална банка А.Д. — Скопје, на 
име Златко Јанакиев, Скопје. (2156) 
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Чекови од бр. 3856313 ДО 3856318 И бр. 3856311, 
издадени од Комерцијална банка А.Д. - Скопје, на 
тековна сметка 9769684 на име Верка Јованова^ 
Скопје Решение Уп. бр. 12-5744 од 11. VI. 1990 година 
за промет со стоки на мало и комисиони услуги на 
име Весна Голубовијќ, Скопје. (2286) 

Работна книшка на име Душко Стојановски, с. 
Петралица, Крива Паланка. (2288) 

Сообраќајна книшка ТЕ 351-05 на име Драгиша 
Наумовски, ул. „29 Ноември“ бр. 13, Тетово. (2289) 

Работна книшка на име Назифе Саиди, Ѓорче 
Петров. (2291) 

Тековна сметка бр. 01703-26 и чекови од бр. 
16004311 до 16004320 и ОД 4107381 ДО 4107383 на име 
Весна Јаќимовска, Гостивар. (2292) 

Возачка дозвола на име Јованче Трифуновски, 
с. Теарце, Тетово. (2299) 

Решение бр. 12-9448 од 19. X. 1990 година за 
дуќан-видеотека на име Драгица Касоска, Скопје. 

Возачка дозвола бр. 7999, на име Тосум Селмани, 
с. Равен, Гостивар. (2301) 

Сообраќајна дозвола, ма име Шабан Османи, 
с. Порој, Тетово. (2302) 

Работна книшка на име Гафур Почиси, Струга. 
Чековна карта бр. 2132542 и чекови од бр. 

4641651 ДО 4641660 и 4641648, 4641649 И 4641654, изда-
дени од Ком“ерцијална банка а. д. — Скопје на име 
Живко Талевски, Скопје. (2308) 

Работна книшка на име Лепа Стефановска, Кри-
ва Паланка. , (2213) 

Работна книшка на име Лирим Селмани, Тетово. 
Возачка дозвола, на име Мемет Нуредини, с. 

Доброште, Те.тово. (2226) 
Работна книшка на име Шабан Мифтари, Гос-

тивар. (2227) 
Чековна карта бр. 6471267 и чекови од бр. 

4689306 до 4689310, издадени од Комерцијална бан-
ка а. д. — Скопје на име Орести Неделков, Скопје. 

чековна картичка бр. 0910802 и чекови од бр. 
5145577 до 5145580, издадени од Стопанска банка — 
Скопје на име Лилјана Грујовска, Скопје. (2229) 

Чек бр. 5507012, издаден од Комерцијална банка 
а. д. — Скопје на име Лидија Гурчиновска, Скопје. 

Одобрение за вршење на вулканизерска дејност 
- Скопје на име МУСЛИ Исмет, Скопје. (2242) 

Решение бр 12-2172 од 14. III. 1990 година на 
име Гани Шерефедин, с. Буковиќ, Скопје, (2244) 

Решение бр. 12-4645 од 20. V. 1991 година на, 
име Душко Божиновски, Скопје.- (2245) 

Чековна картичка бр, 25569/29 и чекови од бр: 
2579966 до 3579970. издадени од Комерцијална банка 
а д. — Скопје на име Пана Јовчевски Скопје. (2246) 

Свидетелство за VIII одделение^ на име Петре 
Митрев, с. Сушица, Струмица. (2247) 

Работна книшка на име Благе Илиевски, Крива 
Паланка. (2257) 

Воена книшка на име Ајрон Етеми, ул. „Б. То-
ска“ бр. 250, Тетово. (2258) 

Чековна карта бр. 1550-498-42-1 и чекови од бр. 
651990 до 651997, издаени од Југобанка а. д. - Бел-
град — Експозитура Кавадарци на име Сребрена Нај-
дова, ул. „Пано Калајџиски“ бр. 16, Неготино. (2704) 

Чековна картичка бр. 16803/74 и чекови од бр, 
4777974 до 4777979 и 4777970, издадени од Комерци-
јална банка а. д. — Скопје на име Лефтерка Син-
дилиева, Скопје. (2260) 

Решение Уп. бр. 14-1118 од 28. II. 1991 год. за 
превоз на стока и патници на име Хикмет Незири, 
ул. ,„10" бр. 27, с. Сарај, Скопје. (2262) 

Чек бр. 20234389, издаден од Комерцијална бан-
ка а. д — Скопје на име Руменка Николиќ, Скопје. 

Сообраќајна книшка ТЕ 039-15 на име Рецеп 
Адеми, ул. „Ѓ. Сугаре" бр. 116, Тетово. (2267) 

Возачка дозвола, на име Рецеп Адеми, ул. „Ѓ. 
Сугаре", бр. 116, Тетово. (2268) 

Возачка дозвола, на име Азис Рамадани, с„ Ла-
кавица, Гостивар. (2269) 

Чековна карта и чекови од бр. 14561364 до 
14561370 на име Владимир Насев, ул. „Пиринска“ 
бр. 25, Виница. (2271) 

Решение бр. 11-5995 од 21. XI. 1990 година на име 
Еркин Ајваз, Скопје. (2273) 

Чековна картичка бр. 085484/49 и чекови од бр. 
515616178 до 515616180, издадени од Комерцијална 
банка — Скопје на име Алексеј Малахов, Скопје. 

Работна книшка на име Кочоски Милан, с. То-
полница, Македонски Брод. ' (2283) 

Работна книшка на име Абдулезеи Кереџи, Го-
стивар. (2284) 

Чекови од бр. 003634688 до 003634690; издадени 
од Комерцијална банка а. д. — Скопје на име Сашо 
Трпчевски, Скопје. (2287) 

Чековна картичка бр 9372б/74 и чекови од бр. 
4466911 до 4466919 и 4466921, издадени од Комер-
цијална банка а. д. — Скопје на име Зоран Кузма-
новски, Скопје. (2288) 

Свидетелства за заврше.ни од I до IV клас и 
диплома за завршено средно образование, издадени 
од УЦСО „Ј. Б. Тито“ — Ресен на име Машковски 
Симе, ул. „Никола Карев“ бр. 41, Ресен. (2297) 

Работна книшка на име Андоновски Сашко, с. 
Град, Титов Велес. (2298) 

Работна книшка на име Димче Станковски, Кра-
тово. (2299) 

Работна книшка на име Митре Божиноски, Го-
стивар. (2300) 

Работна книшка на име Менче Киреска, Гости-
вар. (2301) 

Сообраќајна дозвола на име Љатиф Абдулаи, 
с. Речица, Тетово. (2302) 

Чековна картичка бр. 28307/1 и чекови од бр. 
603701 ,до 603710, издадени од Југобанка — Скопје 
на, име Зоран Димов, Скопје. (2313) 

Чекови од бр. 3766222 до 3766230 на име Горан 
Карбевски, Скопје. (2314) 

Чекови ОД бр. 5100771 ДО 5100780 И 3655689 И 
3655690, издадени од Комерцијална банка а. д. — 
Скопје на име Даница Вељановска, Скопје. (2315) 

Воена книшка на име Селамит Абдулаи, с. Гај-
ре, Тетово. (2323) 

Пасош, издаден во Скопје на име Илјаз Демири, 
ул. „Максут Садики“ бр. 10, Скопје. (2330) 

Свидетелство за II година на име Ангеловски 
Орце, с. Петралица, Крива Паланка. (2332) 

Свидетелство за I година на име Ангеловски 
Орце, с. Петралица, Крива Паланка. (2333) 

Свидетелство за II година, на име Арсовски Све-
то, Крива Паланка. (2334) 

Свидетелство за завршено IV клас гимназија, на 
име Рабаџиевски Сашо, ул. „Никола Карев“ бр. 45, 
Ресен. “ ' (2335) 

Работна книшка на име Драган Смиљковиѕќ, Ку-
маново (2353) 

Работна Книшка на име Станка Мемедовска, 
Штип. (2354) 

Уверение за завршено Педагошка академија -—. 
Штип на име Томе Постолов, Радовиш. (2355) 

Чек бр. 4830190, издаден од Комерцијална бан-
ка а. д. — Скопје ,на. име Лидија Умиќевиќ, Скопје. 

Чекови од бр 3441 до 3450 (10 чека), издадени' 
од Југобаика Д. Д — Београд — Југобанка — Скоп-
је о,д тековна сметка бр. 15-50-28830-4 на име Сло-
бодан Томиќ, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 24-а, Скопје. 

Чековна картичка бр. 96826-06 и чекови од бр. 
3863175 до 3863180 И ОД бр. 5320081 ДО 5320100, из-
дадени од Комерцијална банка а. д. — Скопје на 
име Ивана Петровиќ, Скопје. (2365) 

Сообраќајна дозвола на име Неџати Абази, С4 
Боговиње, Тетово. (2383) 

Решение бр. 13-5426 на име Гаур Шаини, Тетово. 
Чековна картичка бр. 000932/356 и чекови од 

бр. 5064729 до 5064735- издадени од Комерцијална 
банка а. д. — Скопје ,на име Никола Димитровски, 
Скопје. (2387) 

Решение бр. 11-724 од 2. II. 1990 година, на име 
Василка Николова, Скопје. (2385) 

Решение бр. 12-1144 од 27. X. 1989 година на 
име Сабит Амети, Скопје. (2390) 

Чековна картичка бр. 59150/49 и чекови од бр. 
3103693 до 3103697, издадени од Стопанска банка 
- Скопје на име Сашо Нашев, Скопје. (2391) 

Чековна книшка бр. 3862-03 и чекови од бр, 
4612011 до 4612015, издадени од Комерцијална бан-
ка а. д. — Скопје на име Спиро Калински, Скопје. 
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Работна книшка на име Абдураман Беџети, Те-
тово. (2404) 

Чек бр. 4110607, издаден од Стопанска банка, 
— Гостивар на име Драгица Гаврилоска, ул. „Сретко ' 
Крстески“ бр. 55, Гостивар. (2405) 

Решение за превоз на патници во градски и 
приградски сообраќај со автобус, бр. 14-1108^ од 21. 
II. 1930 година, на име Кипровски Илија, ул. „Козле“ 
бр. 6, Скопје. (2407) 

Ученичка книшка на име Петровски Ненад, 
Крива Паланка. , (2409) 

Работна книшка на име Алилак Каба, с. Велеш-
та), Струга. (2435) 

Одобрение за такси возач ТЕ 15-1430-90 на име 
Феридин Лимани, с. Желино, Тетово. (2436) 

Чекови од бр. 4951222 до 4951230, издадени од 
Комерцијална банка а. д — Скопје на име Мирко 
Поповски, Скопје. (2437) 

Решение бр. 12-963 од 14. V. 1984 година на име 
Загорка Бошковска, Скопје. (2438) 

Чек бр. 459197 од тековна сметка бр. 1550003224, 
издаден од Југобанка — Скопје, на име Јован Ива-
новски. Скопје. , . (2439) 

Тековна сметка бр. 41400-623 16-80-71-193/18 и че-
кови (10) од бр. 15448291 ,до 15448300,^ издадени од 
Стопанска банка а. д. — Штип, на име Димов. Ванчо, 
Штип. (2441) 

Тековна сметка бр. 86848-27 и бекови - од број 
5433546 до 5433549 (4 чека), издадени од Комерцијал-
на банка а. д. — Скопје на име Јовановски Љубо-
мир, Скопје. (2443) 

Чекови од бр. 4734340 до 4734344 (5 чека) од те-
ковна смртка бр. 9982030, издадени од Комерцијална 
банка а. д. Скопје на име Бабановски Перица, Скоп-
je. (2445) 

Тековна сметка бр. 64720-75 и чекови од број 
4573418 до 4573420 (3 чека) на име Гигов Трајче, 
Скопје. , (2446) 

Чекови од бр. 21795(91 до 2179610. издадени од 
Комерцијална банка а. д. — Скопје на име Верка 
Петреска, Скопје. (2447) 

Возачка дозвола- на име Енвер Вели, ул. „135" 
бр. 13, Тетово. (2471) 

Решение за престанок на дуќан У. бр. 14-470 од 
25. I. 1991 година, на име Стибел Габриел, Скопје. 

Чекови од бр. 007236316 до 007236320 (5 чека), 
, издадени од Комерцијална банка а. д. — Скопје на 

име Соња Јовановска. Битола. (2473) 
Одобрение УП. бр. 14-6168 од 16. XI. 1988 година 

на име Меџит Јусуфи, Скопје. (2474) 
Чекови бр. 2.86638 и 286640, издадени од Југо-

банка — Скопје, на име Анжелика Јосифовска, 
Скопје ' (2505) 

Тековна сметка бр. 81408-32 и чекови од бр.. 
3355497 до 3355500 (4 чека), издадени од Комерци-
јална банка а. д. — Скопје на име Спасовска Дивна, 
Скопје. (2508)" 

Чекови од бр. 2481207 до 2481210 (4 чека) од 
тековна сметка бр. 6099008, издадени од Комерцијал-
на банка а.д. — Скопје на име Јовановски Јованче, 
Скопје (2509) 

Одобрение Уп. бр. 13-996 од 2. VII. 1974 година, 
на име Цвета Темова, Скопје. (2514) 

Одобрение 09/4 бр. 14637 од 13. IX. 1966 година 
на име Воислав Алексовски, Скопје. (2512) 

Свидетелство ?а завршено I глас гимназија, на 
име Пластиновски Едмонд, Ресен. (2513) 

Работна книшка на име Тошо Петров, Радовиш. 
Чековна картичка бр. 14396/43 и чекови од бр. 

1180586 до 1180586 до 1180590, издадени од Комер-
цијална банка а. д. — Скопје на име Лидија Алек-
совска, Скопје. (2530) 

Чековна картичка бр. 2445/71 и чекови бр. 
1162499 и 1162500, издадени од Комерцијална банка 
а. ц. — Скопје на име ' Грозде Алексовски, Скопје. 

Чекови од бр. 4941964 до 4941969, издадени од 
Комерцијална банка а. д. — Скопје на име Биљана 
Ортакова, Скопје. (2535) 

Чековна картичка бр. 74857/15 и чекови N од бр. 
013904605 до 013904610, издадени од Комерцијална 
банка а. д. — Скопје на име Душко Ристов, Скопје. 

Работна книшка на име Стојановски Живко, с. 
ПодржиКоњ, Крива Паланка. (2558) 

Воена книшка на име Елез Мурати, с. Седларе-
во, Тетово. (2586) 

Одобрение за работа — леблебиџија на име Не-
вена Хамити и други, Гостивар. (2587) 

Дозвола за ракување со столна дигалка, на име 
Моме Каранфиловски, Крива Паланка. (2588) 

Тековна сметка бр 102000-32 и чекови од бр. 
4563871 ДО 4563880; ОД бр. 4125175 ДО 4125180 И чек 
4125171 (вкупно 17 чека) издадени од Комерцијална 
банка а. д. — Скопје на име Димовски Борче, бул. 
„АВНОЈ“ бр. 81/11/11, Скопје (2589) 

Чек бр. 03905360 од тековна сметка бр. 6659670, 
издаден од - Комерцијална банка а. д. — Скопје на 
име Гроздана Димковска, с. Ново Село, Ѓорче Пе-
тров, Скопје. (2590) 

Одобрение — решение У. бр. 14-5790 од 23 X. 
1989 година за авто такси, на име Шабан Мемети, 
сѕ Сарај, Скопје. (2591) 

Тековна сметка бр. 98084/76 и чекови од бр. 
4271028 ДО 4271030 И ОД бр. 5616501 ДО 5616520 
(вкупно 23 чека), издадени од Комерцијална банка 
а. д. — Скопје на име Гоце Стојаноски, Скопје. 

Тековна сметка бр. 3141837 и чекови од бр. 
4027831 до 4027850 (20 чека) издадени од Комерци-
јална банка а. д. - г Скопје на име Трајко ѓорѓев, 
Скопје. (2595) 

- Чекови бр. 4517450 и 4517456, издадени од Ко-
мерцијална банка а. д. — Скопје на име Смаил 
Исламовиќ, Скопје. (2602) 

Чек бр. 2696590, издаден од Комерцијална бан-
ка — Скопје на име Виде Серафимовски, Скопје. 

Тековна сметка и картичка бр. 15-50-16805-3 и 
чекови од бр. 4002018 до 4002030 (13 чека), издадени 
од Југобанка — Скопје на име Шабани Џемаил, 
с. Студеничани, Скопје (2606) 

Чековна картичка бр. 31493-13 и . ч е к о в и од бр. 
36091831 до 36091840, издадени од Стопанска банка 
— Скопје на име Јаворка ѓорѓиевска, Скопје. (2620) 

Чек бр. 2766607, издаден од Комерцијална бан-
ка а .д. — Скопје на име Станболка Георгиева, 
Скопје. (2622) 

Тековна картичка бр. 1550280230, издадена од 
Југобанка — Скопје на име Максут Ердоан, Скопје. 

Работна книшка на име Ќемал Ибрахими, Ку-
маново. 3 (2637) 

Чекови од бр. 4185962 до 4185970, издадени од 
Стопанска банка, Скопје на име Трајан Ефремовски, 
Скопје. ^ (2538) 

Чекови од бр. 5619761 до 5619786, издадени од 
Комерцијална банка — Скопје на име Дивна Кита-
новска, Скопје. (2656) 

Работна книшка на име Јагода Јованоска, Охрид. 
Сообраќајна дозвола, на име Ирмилер Цапри, 

Тетово: (2657) 
Чековна картичка бр. 3487-7 и чекови од бр. 

235142 до 235145 И ОД 290741 ДО 290750 И 161431 из-
дадени од Инвест банка Скопје на име Јагода 
ЏепиК, Скопје. (2658) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ 
„Дануш Турновски“ на име Чукова Јасмина, ул. 
„Пиринска“ бр. 10, с. Ново Село. (2659) 

Одобрение за такси возач бр. 15-2709-260 на 
име Бајрам Зеќири, с. Боговиње, Тетово. (2669^ 

Чекови од бр. 21942^1 до 2194230 и броевите 
1247458, 3199703, 3199709, 35998185, 35998189, 4132320, 
413233Д 4924332, 4924333 И 4924340 ,ОД тековна смет-
ка бр. 00699/08, издадени од Комерцијална банка 
а. д .— С?копје, на име Стојанов Перо„ (2670) 

Чековна картичка бр. 6291-56 и чекови од бр. 
5390119 и 5390120, издадени4 од Комерцијална банка 
а. д. — Скопје на име Симче Грнчаревски, Скопје. 

Решение за дуќан — колонијал У. бр. 12-1950 од 
05. IX. 1991 година, на име Јашаров Авдиљатив, с. 
Кондово, Скопје. (2675) 

Чековна картичка бр. 51399/20 и чекови од бр., 
4554371 до 4554376, издадени од Комерцијална бан-
ка, а. д. — Скопје на име Васа Ристовска, Скопје^ 

Чек бр. 3788995, издаден од Комерцијална бан-
ка а. д. — Скопје на име Гордана Јаковлевска, 
Скопје. - (2677) 
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Решение за деловен простор за работа, издадено 
под бр. 15-2739 од 30. VIII. 1979 година на име 
Неџади Алија, Скопје. (2678) 

Тековна картичка бр. 38740-33 и чекови од бр. 
5305681 до 5305690 (10 чека), издадени од Комер-
цијална банка а. д. — Скопје на име Јовка Добрев-
ска, Скопје. (2679) 

Чекови ОД бр. 566456 'до 566465 и 3306107, 3373031, 
3829411,' 4867730, 579Q, 33131 И 33142, издадени ОД 
Југобанка — Скопје на име борче Николовски, Скоп-
је. (2680) 

Чекови од бр. 5648804 до 5648820, издадени од 
Комерцијална банка а. д. — Скопје на име Стефан 
Горгиев Нинов, Скопје. ^ (2681) 

г Чекови од бр. 2314443 до 2314450, издадени од 
Комерцијална банка а. д. — Скопје на име Светлана 
Николовска, Скопје. (2682) 

Чекови од бр. 5719146 до 5719160, издадени о^ 
Стопанска банка — Скопје на име Димитар Митев -
ски, Скопје. (2683) 

Чекови бр. 4264362, 3428313, 1194443, 3428315, 
1194444, 3428314, 1194442, 1798251, 1798250, 1426436, 
4264361 и 179825БУ издадени од Комерцијална банка 
а. д. — Скопје на име Радован Маринковиќ, Скопје. 

Решение бр. 11-3546 од 22. VIII. 1991 година, 
на име Наим Шабани/ Скопје. (2685) 

Решение бр. 12-1185 од' 23. II. 1990 година на 
име Тина ,Белимова, Скопје. (2686) 

Чековна картичка бр. 155000598-3 и чекови од 
бр. 568101 до 568110, издадени од Југобанка — Скоп-
је на име Трајан Нешковски, Скопје. (2687) 

Чекови од бр. 36349364 до 36349370, издадени од 
Стопанска банка — Скопје на име Блашка Спасенов-
ска, Скопје. '' (2688) 

Тековна сметка бр. 0009147501 и два чека, из-
дадени од Комерцијална банка — Скопје на ,име' 
Драганка Нацева, ул. „Саса“ бр. 28/1, Скопје. (2689) 

Чекови од бр. 847566 до 847568, издадени од Ко-
мерцијална банка а. д. — Скопје на име Виданка 
Андревска, Скопје. (2690) 

Чекови од бр. 44990714 до 44990720, издадени од 
Комерцијална банка а. д. - Скопје на име Кире 

'Ристевски, Скопје. (2691) 
Решение за дуќан Уп. бр. 14-2334 од 07. IV. 1990 

година на име Маркиновиќ Златан, Скопје. (2692) 
Тековна сметка бр. 84032239 и чекови од бр. 

20604496 до 20604500 (пет чека), издадени од Ј И К 
банка — Скопје на име Радојка Ланговиќ, ул. „Бе-
ровска“ бр. 4, вл. 4|/10, Скопје. (2693) 

Чекови од бр. 35377321 до 3537330 (10 чека) од 
тековна сметка бр. 65613/77, издадени од Стопанска' 
банка — Скопје на име Хатми Зендељи, Тетово, 

Чекови од бр. 1499558 до 1499560, издадени од 
Комерцијална банка а. д. — Скопје на име Брани-
слав Атанасовски, Скопје. (2695) 

Чекови од бр. 4317184. 4317187 и 4317191, изда-
дени од Комерцијална банка а, д. — Скопје на име1 

Драгољуб Богдановски, Скопје. (2696) 
Чекови од бр. 5566122, 5566124, 5566125 И 556612,6, 

издадени од Комерцијална банка а. д. — Скопје на, 
име Лазо Стојановски, Скопје. (2697) 

Решение за автопревозник — такси, на име Зо-
ран Доневски, ул. „Партизански одреди“ бр. 78/23, 
Скопје. (2698) 

Чекови од. бр. 32005155 до 32005160, издадени 
од Комерцијална банка а. д. - Скопје на име Олга 
Бајалска, Скопје. (2699) 

Чекови бр. 5680425, 5680422, 5680428, 5680427, 
5680426, 4929209, 5394959, 5680430, 5394957, 5394951 И 
5680429, издадени од Комерцијална банка а. д. Скоп-
је на име Јанча Велиновски, Скопје. (2700) 

Одобрение бр. 12-1587 од 2. III. 1987 година на 
име Селим Исмаили, Скопје. (2701) 

Чекови од бр. 3934011 до 3934040, издадени од 
Комерцијална банка а. д. — Скопје на име Милан 
Чечивалиев, Скопје. (2702) 

Чекови од бр. 3675841 д о 3675860 И ОД бр. 
4756471 до 4756490, издадени од Комерцијална банка 
а, д. — Скопје на име Соња Арсовска, Скопје. (2703) 

Работна книшка на име Лилјана Петрова, Ра-
довиш. (2718) 

Тековна картичка и чекови на име Славица Сто-
јанова, ул. „Партизанска“ бр. 53, Кавадарци. (2729) 

Решение бр. 13-2757 од 15. V. 1991 година на 
-име Бедрие Садихи, ул „М Ацев“ бр. 50, Тетово. 

Свидетелство за П година на име Горевски Ва-
сил Горан, ул. „Енгелсова" бр. 2/1, Титов Велес. 

Работна книшка на име Беќири Прпарим, с. Ко-
рошишко, Струга. ' (2739) 

Работника книшка на име Ганија Беадин, Тетово. 
Работна книшка на име Енвер Пајазити, Тетово. 
Свидетелства за I,. II и Ш клас гимназија на 

име Наумовска Весна Ресен. (2746) 
Работпак нишка на име Селами Јашаров, Штип. 
Работна книшка на име Мендуме Мухамеди, с. 

Делогожда, Струга. (2773) 
Работна книшка на име Сузана Цветкова, Стру-

мица. (2724) 
Работника книшка на име Рамадан Мурати, Ку-

маново. (2785) 
Работникак нишка на име Ранко Стојчевски, Дел-

чево. . (2786) 
Чекови од бр. 4174690 до 4174692,ч издадени од 

Стопанска .банка — Готпсвар, на име Зоран Па-
невски, с.- Зубовце, Гостивар. (2787). 

Одобрение за бифе на име Зане Јосифоски, 
Гостивар. (2800) 

Работника икишка на име Валентино Манојлов-
ски, Куманово. (2800) 

Работна книшка на име Митре Митрачки, Ку-
маново. (2814) 

Работна книшка на име Митат Ганија, Куманово. 
Работна книшка на име Драгиша Трајковиќ, Ку-

маново. (2835) 
Чекови од бр. 4366503 до 4366506, издадени од 

Комерцијална банка, а. д. — Скопје, на име Трајан 
Лазески, Скопје. 

Работна книшка на име Рафис Муртезанов, с. 
Синѓелиќ, Скопје. (1025) 

- Свидетелство на име Васил Танев, Титов Велес 
Свидетелство на име Хади Шерифи, Тетово. 
Свидетелство на име Фатмир Амети, . Тетово. 
Работна книшка на име Цвета Илиоска, Скопје. 
Свидетелство на ,име Абедин Илјази, Тетово. 
Свидетелство на име Драгиша Мицоски, Гостивар. 
Свидетелство на име Џеват Усеини, Грстивар. 
Свидетелство на име Ристо Трајанов, Делчево. 
Свидетелства од I до IV година на име Весна 

Стојанова, Кочани. (1040) 
Свидетелство на име Лидија Петровска, Злетово. 
Диплома на име Седат Ј а к и о в с к и , Куманово. 
Диплома на име Аница Змејкоска, Гостивар. 
Диплома на име Дејан Јосифов, Штип. (1045) 
Уверение за стручно оспособување на име Владо 

Стојановски, Пробиштип. (1046) 
Свидетелство на име Јонуз Демири, Горче Пе-

тров. (1047) 
Свидетелство на име Ване Коневски, Титов Велес: 
Свидетелство на име Олга Цоневска, Делчево. 
Свидетелство на име Анита Томевска, Кочани. 
Диплома на име Нуризија Мустафи, Гостивар. 
Работна, книшка на име Јорданчо Јордановски, 

Скопје. (1055) 
Воена книшка на име Шефки Мемиши, Скопје. 
Работна книшка на име Иљаз Ахмед, Скопје. 
Работна книшка на име Елизабета Стојкова, 

Скопје. (1059) 
Воена книшка на име Есамет Качар, Скопје. 
Уверение на име Шефкет Исмани, Гостивар. 
Свидетелство на име Снежа Китановска, Делчево. 
Свидетелство на име Сузана Стојкова, Делчево. 
Свидетелство на име Љупчо Стаменковски, Дел-

чево, . (1068) 
Свидетелство на име Кирчо Димов, Радовиш. 
Диплома на име Бранка Антова, Пробиштип. 
Работна книшка на име Дамјановска Мира, Скоп-

је. (1071) 
Работна книшка на име Илија Сребров, Скопје. 
Свидетелство на име Измит Бала, Битола. (1074) 
Свидетелство на име Скендер Бала, Битола. (1075) 
Свидетелство на име Вене Шабаноски, Крушево. 
Свидетелство на име Насер Делихасани, Гости-

вар. (1077) 
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Свидетелство на име Ратко Попоски, Гостивар. 
Свидетелство на име Станка Додева, Штип. 
Свидетелство на име Мише Димитров, Штип. 
Свидетелство на име Валентина Данкова, Кочани. 
Диплома на име Данијела Терзиска, Штип. (1082) 
Свидетелство за VIII одделение на име Деловски 

Т.они, Титов Велес. (1083) 
Свидетелство за II и V одделение на име Зафи- -

рова Наташа, Титов Велес. (1084) 
Уверение на име Васил Ивановски, Делчево. 
Воена книшка на име Митре Јорданов, Скопје. 
Работна книшка на име Себастијан Усеин, Скоп-

је. (1089) 
Работна книшка на име Горан Ангеловски, Скоп-

је. (1090) 
Свидетелство на име Иријете Џелили, Тетово. 
Свидетелство на име Тодор Блажевски, Тетово. 
Свидетелство на име Абдз'ла Зулбери, Тетово. 
Свидетелство на име Ненад Ѓорѓиевски, Тетово. 
Свидетелство на име Мари ја . Павловска, Тетово. 
Свидетелство на име Даниела Трајкоска, Тетово. 
Свидетелство на име Даниела Тушева, Тетово. 
Свидетелство на име Муса Беџети, Гостивар. 
Свидетелство на име Агнешиа Кужова, Гостивар. 
Свидетелство на име Керим Јакупи,, Гостивар. 
Свидетелство на име Перихан Кариманова, Штип. 
Свидетелство на име Борче Андов, Штип. (1850) 
Свидетелство на име Фроска Атанасова, Штип 
Свидетелство на име Билјана Јаневска, Штип. 
Свидетелство на име Љупчо Зафировски, Штип. 
Свидетелство на име Даниела Соколова, Штип. 
Свидетелство на име Елизабета Стојмирска, Дел-

чево. (1855) 
“ Свидетелство на име Ќирко Леловски, Кочани. 

Свидетелство на име Голубинка Цекова, Кочани. 
Свидетелство на име Горан Стојанов, Кочани. 
Свидетелство на име Божица Томова, Радовиш. 
Ученичка книшка на име Ријат Лимани, Тетово. 
Ученичка книшка на име Џелал Зибери, Тетово. 
Ученичка книшка на име Јелена - Ристовска, 

Штип. (1864) 
. Диплома на име Валентина Спирова, Пробиштип. 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Иван Душков, Скопје. (1868) 

Работна книшка на име Абдурамани Шерафе-
дин, Скопје. (1870) 

Чекови од бр. 3817553 до 3817580 и картица за 
полномошно лице бр. 13233/68 на име Менкова Ле-
па, издадени од Комерцијална банка А. Д. — Скоп-
је на име Менков Благој, ул. „Јужноморавски Бри-
гади“ бр. 7/1И Скопје. ' (1871) 

Работна книшка на име Змејковска Блага, Скоп-
је. (1872) 

Работна книшка на име Трајковски Марјан, Скоп- , 
је. (1873) 

Работна книшка на име Жаклина Зафирова, 
Скопје. (1875) 

Работна книшка на име Ивица Трајановски, 
Скопје. - (1876) 

Свидетелство на име Амети Паноска, Прилеп. 
Свидетелство на име Весна Спасевска, Кз^маново. 
Свидетелство на име- Шехабит Дурми, Тетово. 
Свидетелство на име Раде Стојановски, Тетово 
Свидетелство на име Салије Кахриман, Гостивар. 
Свидетелство на име Елизабета Исајлоска, Го-

стивар. (1882) 
Свидетелство на име Мерита Муслиу, Гостивар. 
Свидетелство на име Флорина Нанческа, Го-

стивар. . (1884) 
Свидетелство на име Десанка Зоксимовска, Го-

стивар. (1885) 
Свидетелство на име Јоцо Атанасов, Штип. (1886) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шатора 

Ениса, с. Г. Оризари, Титов Велес. (1887) 
Свидетелство на име Горан Станојковски, Штип. 
Свидетелство на име Васко Видински, Берово. 
Свидетелство на име Сашко Алексовски, Дел-

чево. (1891) 
Свидетелство на име Димитар Јосифов, Кочани. 
Свидетелство на име Раде Пацков, Кочани. 
Свидетелство на име Тони Коцев, Радовиш. (1894) 
Свидетелство на име Горанчо Поцев, Радовиш. 

Диплома на име Благојче Рувчески„ Прилеп. 
Диплома на име Стевко Пешовски, Куманово. 
Диплома на име Јованка Јованова, Неготино. 
Уверение за прва помош на име Илми Дурмиш, 

Гостивар. (1899) 
Работна книшка на име Оскар Клеменчиќ, Скоп-

је. (1903) 
Воена книшка на име Горан Митевски, Скопје. 
Воена книшка на име Раде Томчиќ, . Скопје. 
Работна книшка на име Ангеле Трајковски, Скоп-

је. (1907) 
Работна книшка на име Аугустин Родиќ, Скопје. 
Свидетелство на име Ирена Петковска, Скопје. 
Свидетелство на име Даниела Николова, Демир 

Капија. (1911) 
Свидетелство на име Мерита Муслиу, Гостивар. 
Свидетелство на име Борче Тасков, Штип. (1913) 
Свидетелство на име Даниела Димчева, Штип. 
Свидетелство на име Слободанчо Коцев, Штип. 
Свидетелство на име Зоран Јовановски, Штип. 
Свидетелство на име Оливер Димитровски, Дел-

чево. (1917) 
Свидетелство на име Илија Ристовски, Кочани. 
Свидетелство на име Бојка Цветкова, Кочани. 
Свидетелство на име Мирко Трајчев, Виница. 
Свидетелство на име Јагода Ристова, Радовиш. 
Свидетелство на име Надежда Јанкова, Струмица. 
Работна книшка на име Ичковски Диме, с. Бу-

лачани, Скопје. (1927) 
Работна книшка на име Димитрие Титов, Скопје. 
Работна книшка, на име Зоран Петровски, Скопје. 
Свидетелство на име Слободанка Спиркоска, При-

леп - . (1932) 
Свидетелство на име Анита Јовановска, Куманово. 
Свидетелство и диплома на име Бобан Стојанов-

ски, Куманово. (1934) 
Свидетелство на име Трајанка Попоска, Маке-

донски Брод (1935) 
Свидетелство на име Зулбаим Алити, Тетово. 
Свидетелство на име Мунивер Абдули, Тетово. 
Свидетелство на име Тане Танески, Гостивар. 
Свидетелство на име Феџри Алити, Гостивар. 
Свидетелство на име Горјанче Арсов, Штип. 
Работна книшка на име Иван Мирчевски, Скопје. 
Работна книшка на име Зоран Мариоски, Скопје. 
Свидетелства за V и VI одделение на име Ријат 

Хаџију, с. Рашче, Скопје. (1946) 
Свидетелство на име Гунај Шеликединовски, Ре-

сен. (1948) 
Свидетелство на име Славчо Димов, Титов Велес. 
Свидетелство на име Ване Кочаков, Неготино. 
Свидетелство на име Арбен Куртиши, Тетово. 
Свидетелство на име Бешим Саљи ја, Тетово. 
Свидетелство на- име Абадесе Асани, Тетово. 
Свидетелство на име Флора Амети, Тетово. (1954) 
Свидетелство на име Сали Беќири, Гостивар. 
Свидетелство на име Снежана - Стефановски, Го-

стивар. ' (1956) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за данокот 
од доходот („Службен весник на, СРМ“ бр. 42/80, 
38/81, 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 статис-
тика го утврдува и објавува 

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

СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Ре-
публика Македонија во периодот јули — септември 
1991 година во однос на просечните цени на мало 
во првото полугодие од 1991 година изнесува 43,3%. 

Директор 
на Републичкиот завод за статистика, 

Светлана Антоновска„ с. р. 
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Врз основа на член 175, став з 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 
утврдува и објавува 

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

СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Ре-
публика Македонија во периодот јануари — сеп-
тември 1991 година, во однос на просечните цени 
на мало во 1990 година, изнесува 73,1%. 

Директор 
на Републичкиот завод за статистика; 

Светлана Антоновска, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

862. Одлука за начинот на пресметување и 
плаќање на правата и обврските на прав-
ните и физичките лица од Република Ма-
кедонија и од Република Словенија — 741 

863. Одлука за заштита на интересите на Ре-
публика Македонија во- областа на сооб-
раќајот и врските — — — — — — 741 

864. Одлука за забрана на финансиските тран-
сакции со Република Словенија — — — 741 

865. Одлука за примена на принципот на ре-
ципроцитет во односите на стоковната 
размена со Република Словенија — — 741 

866. Одлука за забрана на платниот промет со 
, Република Словенија — — — — — 742 

867. Одлука за забрана на прометот на имо-
тот на физичките и правните лица од Ре-
публика Словенија — — — “ - — — 742 

868. Одлука за определување на работни места 
што имаат карактер на определени долж-
ности во казнено-поправните и воспитно-
поправните установи и за обезбедување на 
поголем личен доход на работниците на 

' определени должности — — — — — 742 
869. Одлука за висината на дневницата за служ-

бено патување во земјата — - — — 742 
870. Одлука за висината н а . надоместокот за 

користење на автомобил во лична сопстве-
ност' за службени цели — — — — .— 743 

871. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Димката Ан-
гелов — Габерот“ — Демир Капија — 743 

872. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ , Јоаким Кр-

, чоски" — с. Ма.настирец — - - - — 743 
873. Одлука за именување претставници на Ре-

публиката во Советот на УЦСО „Јосип 
Броз Тито“ — Неготино — — — — 743 

874. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Градежниот учи- -
лишен центар „Здравко Цветковски“ — 
Скопје — — — — — — — — — 744 

875. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Гоце Дел-
чев“ — Неготино — — — — — — 744 

876. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Ванчо Пр-
ке“ во Штип — — — — — — т - 744 

877. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Страшо Пин-
џур" — Неготино — — — — — — 744 

878. Одлука за именување претставници на 
Републиката во Собирот на работните 
луѓе во ОУ „Браќа Миладиновци“ во се-

- ло Долни Дисан - — — — — — 745 
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879. Одлука за именување претставници на 
Републиката во Советот на УЦСО „Наум 
Наумовски — Борче“ во Пробиштип — 745 

880. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган во ОУ ,,Д. А. 
Габерот“ — Демир Капија — — — — 745 

881. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување- индиви-
дуален работоводен орган во ОУ „Стра-
шо Пинџ^р" — Неготино — — — — 745 

882. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Институтот за ста-
рословенска култура — Прилеп — - — 746 

883. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган во УЦСО „Јосип Броз 
Тито“ — Неготино — — . — — — — 746 

884. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган во ОУ „Браќа Мила-
диновци“ — с. Долни Дисан — — — — 746 

885. Одлука за. именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган во ' ОУ „Ванчо Прќе" 
во Штип — — — — i— — — — 746 

886. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Градската библиоте-
ка „Глигор Прл ичев“ во Охрид — — 747 

887. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија з,а именување индивидуален 
работоводен орган во Центарот за музич-
ко образование — Битола — — — 747. 

888. Одлука за именување членови на конкурс-
ната комисија, за именување индивидуален 
работоводен орган во ОУ „Гоце Делчев“ 
— Неготино — — — — — — — — 747 

889. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на УСО „Кочо Рацин“ 
— Скопје — — — - — — — — 747 

890. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Народната матична 
библиотека ,,Вук Караџиќ “во Гостивар — 748 

891. Одлука за избор на член на Конкурс-
^ ната комисија за именување индивидуален 

работоводен орган , на Работничкиот уни-
верзитет „Крсте Мисирков“ — Кичево — 748 

892. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Детската гради,нка 
,,,Фемо Кулаков“ — Неготино - — — 748 

893. Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на Ра-
ботничкиот универзитет „Крсте Мисирков“ 
во Кичево — — — — — — — — 748 

694. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Собирот на ра-
ботниците на Домот на културата „Бла- -
тој Јанков - Мучето“ во Струмица — 749 

895. Одлука за именување претставници на оп-
штест“вената заедница во Советот на РО 
Народен, театар во Битола — — . — — 749 

896. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 107/90 од 18 септември 19.91 година 749 

897. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 157/90 од 25 септември 1991 година 750 

898. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
.У. бр. 189/90 од 25,септември 1991 година 751 
“ Објава за запишување во регистарот на 

производители и доработувачи на семе — 751 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, 
ул. „Васил Ѓоргов“ бб. Директор п одговорен уредник Ружа Зузаровска, Телефон 228-204. Пошт. фах. 51 
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