
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 9 мај 1991 
С к о п ј е 

Број 20 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година нане-
сува 700 динари. Овој број чини 10 
динари. Жиро сметка 40100-603-12408 

.257. 
Врз основа на член 110 од Законот за премер 

катастар и запишување на правата на недвижности 
те („Слuжбен весник на СРМ“ бр. 27^86), Владата на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ-

ТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

I 
Во одлуката за висината на надоместокот за ко-

ристење на податоците од премерот и катастарот на 
недвижностите, бр. 23-200/1 од 3 февруари 1990 го-
дина („Службен весник на СРМ“ бр. 16/87 и 11/90), 
во Тарифата се вршат следните измени: 

Во дочка 1. ГЕОДЕТСКА ОСНОВА 
Тарифен број 1 

Во точка а бројот 20 се заменува со бројот „50" 
Во точка б бројот 20 се заменува со бројот „30" 
Во точка в бројот 15 се заменува со бројот „30" 

Во точка 2 . КОПИИ ОД ПЛАНОВИ 
Тарифен број 2 

Точка а 
Под 1. бројот 100 се заменува со бројот „400" 
Под 2. бројот 100 се заменува со бројот „400" 
Под 3. бројот 150 се заменува со бројот „600" 
Под 4. бројот 150 се заменува со бројот „600" 

Точка б 
Под 1. бројот 50 се заменува со бројот „200" 
Под 2. бројот 50 се заменува'" со бројот „200" 
Под 3. бројот 75 се заменува со бројот „300" 
Под 4. бројот 75 се заменува со бројот „300" 

Точка в 
Под 1. бројот 50 се заменува со бројот ,ДОО“ 
Под 2. бројот 50 се заменува со бројот ,ДОО“ 
Под 3. бројот 75 се заменува со бројот „150" 
Под 4. бројот 75 се заменува со бројот „150" 

Во точка 3. КАРТИ 
Тарифен број 3 

Точка а 
Под 1. бројот 
Под 2. бројот 
Под 3. бројот 
Под 4. бројот 
Под 5. бројот 
Под 6. бројот 
Под 7. бројот 
Под 8. бројот 

20 се заменува со 
10 се заменува со 
10 се заменува со 
5 се заменува со 
5 се заменува со 
5 се заменува со 
5 се заменува со 
5 се заменува со 

бројот „100" 
бројот „50" 
бројот „50" 
бројот „50" 
бројот „50" 
бројот „40" 
бројот „40" 
бројот „40" 

Точка б 
Под 1. бројот 50 се заменува со бројот „200" 
Под 2. бројот 30 се заменува со бројот ,ДОО“ 

Во точка 4. ФрТОМАТЕРИЈАЛИ 
Тарифен број 4 

Под точка а бројот 30 се заменува со бројот „100" 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ,.Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

Бр. 23-889/1 Претседател 
30 април 1991 година на Владата на СРМ, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

258 . 
Врз основа на член 8 од Законот за обезбеду-

вање средства за отстранување на последиците од 
земјотресот во општините Гевгелија и Валандово 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 17/91), министерот, 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАР-
НОСТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 
ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ОПШТИНИТЕ ГЕВГЕЛИЈА 

И ВАЛАНДОВО 
1. Претпријатијата, органите на управата и дру-

ги правни и физички лица, ЈНА за активните воени 
лица и граѓанските лица на служба во ЈНА, прав-
ните лица чие седиште се наоѓа во друга република 
и автономна покраина, за вработените во делот на 
правното лице кое трајно врши дејност на територи-
јата на СР Македонија просечниот еднодневен чист 
личен доход го утврдуваат на тој начин што изно-
сот на средствата наменети за исплата на чист ли-
чен доход во месец мај и август го делат со бројот 
на работните денови во тие месеци. 

2. Пресметувањето на еднодневната заработувач-
ка за работните луѓе кои самостојно вршат стопан-
ска и професионална дејност се врши врз основа на 
утврдената основица за плаќање на данок од прет-
ходната година поделена со 312 работни дена. 

Пресметувањето, и наплатата на еднодневната за-
работувачка го врши органот за приходи и тоа за 
обврзниците што данокот го плаќаат според вистин-
ски доход заедно со аконтациите на данокот за ме-
сец мај и август со изоставување на посебен налог, 
а за другите обврзници само со изоставување на 
налог. 

3. Пресметувањето и наплатата на еднодневна-
та заработувачка за работните луѓе кои вршат зем-
јоделска дејност го врши органот за приходи заед-
но со тримесечните рати на данокот за П и Ш 
тримесечје од 1991 година со изоставување на по-
себен налог. 

4. Самоуправната интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на 'Македонија и 
исплатителите на пензиите на воените лица, едно-
дневниот износ на пензијата го утврдуваат на тој 
начин што износот наменет за исплата на пензиите 
зо месеците мај и август го делат со 31 ден. 

5. Средствата од еднодневната заработувачка од 
точка 1 до 4 од ова упатство се уплатуваат на по-
себната републичка сметка бр. 40100-655-357 — Сред-
ства на солидарноста за отстранување на последи-
ците од земјотресот во општините Гевгелија и Ва-
ландово. 

6. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија“. 

Бр. 08-1984/1 Министер за финансии, 
4 мај 1991 година м-р Методија Тошевски, с. р. 

Скопје 
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259. 
Врз основа на член 437 став 2 од Уставот на 

СР Македонија и член 12 став 1 алинеја 7 и 8 од 
Деловникот на Уставниот суд на Македонија, во 
врска со член 159, 229 и 230 од Законот за органите 
на управата и член 16, 17 и 18 од Законот за лич-
ните доходи и другите надоместоци на пратениците 
во Собранието на СР Македонија и другите избрани 
и именувани лица во Републиката, Уставниот суд на 
Македонија, на својата работна седниц,а, одржана 
на 24 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ КАКО И НА-
ДОМЕСТОЦИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО 

ГИ ИМЕНУВА УСТАВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат коефициентите 

за утврдување на личните доходи како и надомес-
тоците и другите примања на функционерите и ра-
ководните работници што ги именува Уставниот суд 
на Македонија (во натамошниот текст: Судот). 

Член 2 
Како функционер во смисла на оваа одлука се 

смета секретарот на Судот, а како раководен работ-
ник вишиот советник. 

Член 3 
Коефициентите во оваа одлука се утврдени за-

висно од вредноста на работите и задачите што 
фунв-ционерот и раководните работници ги вршат, 
општественото значење на тие работни задачи, нив-
ната сложеност и обем и од вкупниот прцдонес што 
функционерот и раководните работници ги даваат 
со својата работа за остварување на правата и долж-
ностите односно функциите на Уставниот суд на 
Македонија. 

Член 4 
Основицата за пресметување на личниот доход 

е просечниот личен доход по работник исплатен во 
стопанството на СР Македонија за претходниот месец 
според податоците на Републичкиот завод за ста-
тистика. 

Член 5 
Надоместоците за определени материјални тро-

шоци и другите примања на функционерот и ра-
ководните работници се утврдени согласно Законот 
за личните доходи и другите надоместоци на пра-
тениците во Собранието на СР Македонија и дру-
гите избрани и именувани лица во Републиката. 

II. Л И Ч Н И ДОХОДИ 

Член 6 
Коефициентите за утврдување на личните дохо-

ди на функционерот и раководните работници из-
несуваат за: 

— секретарот на Судот 3,3 
— вишиот советник 2,9 

Член 7 
Личниот доход на функционерот и раководни-

те работници се утврдува на начин што основицата 
за пресметување на личните доходи се множи со 
утврдениот коефициент и се зголемува за процентот 
на работното искуство. 

Работното искуство се вреднува така што лич-
ниот доход во месечен износ се зголемува за про-
центот утврден за работното искуство од 0,5% за 
секоја започната година работен стаж, а најмногу 
до 20%. 

Член 8 
Решение за определување на личните доходи на 

функционерот и раководните работници врз основа 

на коефициентите од член 6 на оваа одлука донесува. 
Комисијата за организациони и кадровски прашања 
на Судот. 

III. НАДОМЕСТОК НА ЛИЧЕН ДОХОД 

Член 9 
На функционерот и раководните работници им 

припаѓа право на надоместок на личен доход з а 
време на: државни празници, користење на годишен 
одмор, отсуство поради бременост и породување, от-
суство поради нега на дете, воена вежба, оспосо-
бување и обука за одбрана и заштита, учество во 
територијална одбрана и цивилна заштита, јавување 
на покани од воени и други органи до кое е дојдено 
без вина на функционерот о,дносно раководниот par 
ботник и за вршење на јавни функции. 

IV. НАДОМЕСТОК НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИЈАЛ-
НИ ТРОШОЦИ И ДРУГИ ПРИМАЊА 

Член 10 
Функционерот и раководните работници имаат 

право на надоместоците и под условите утврдени 
во член 27 и член 28 од Законот за личните доходи 
и другите надоместоци на пратениците во Собрание-
то на СР Македонија и другите избрани и именувани 
лица во Републиката. 

Член 11 

За правото и висината на надоместоците од 
член 9 на оваа одлука, во согласност со условите 
од член 27 и член 28 од Законот, одлучува Коми-
сијата за организациони и кадровски прашања на 
Судот. 

V. ПРАВА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ 
РАБОТНИЦИ ПО ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА 

ФУНКЦИЈАТА 

Член 12 
Функционерот односно раководниот работник кој 

по истекот на времето на кое е именуван нема по-
вторно да биде именуван или кој по разрешувањето 
не ќе биде распореден на други работи и задачи 
во Судот или во друг орган односно не заснова 
повторно работен однос, има право да остварува 
личен доход најдолго до една година. 

По исклучок личниот доход од став 1 на овој 
член може да се остварува и подолго од една годи-
на ,а најмногу уште за шест месеци ако во тоа вре-
ме функционерот односно раководниот работник го 
стекнува правото на пензија. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за основите и 
мерилата за стекнување и распределба на средства-
та за лични доходи и другите примања и надомес-
тоци на функционерите и раководните работници 
што ги именува Уставниот суд на Македонија, доне-
сена од Уставниот суд на Македонија на 9 јануари 
1987 година. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1991 година. 

Су бр. 204/91 
4 мај 1991 година , 

Скопје 
Претседател 

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



9 мај 1991 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА: СРМ Бр. 20 - Стр. 255 

260. 
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 3 
април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 7 став 4 и 5 од Одлуката 

за критериумите за извршување на сечите и на ра-
ботите за одржувањето и унапредувањето на шуми-
те во индивидуална, сопственост на подрачјето на 
Општината Титов Велес донесена од Собранието на' 
Општината Титов Велес, на седницата одржана на 10 
април 1990 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на Општина Титов 
Велес“, 

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 275/90 од 13 февруари 1991 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на одредбите од 
актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нивната спротивност 
со Законот за шумите. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 7 
став 1 од Одлуката е предвидено работите од обла-
ста на ознаката за сеча, премерот, контролата на 
превезување и пренесување на шумските производи, 
одгледувањето и заштитата на шумите да ги врши 
Шумското стопанство „Бабуна“ во Титов Велес, а во 
ставот 3 од овој член е предвидено дека поединечни-
те шумски дрвја на меги. ливади и друго земјоделг 
еко земјиште не претставуваат шума. Според ставот 
4 идентификацијата на поединечни шумски дрвја 
на теренот ја врши шумочуварската служба на Шум-
ското стопанство, по претходно прибавена докумен-
тација за сопственост од страна на з а и н т е р е с и р а ш ^ 

,лица, а според ставот 5 за трошоците околу иден-
тификацијата, ознаката и жигосувањето на по“еди-
нечните стебла Шумското стопанство издава уредна 
фактура, врз основа на која ќе се издава испратни-
ца за превоз на исечено дрво. 

Од изнесеното произлегува дека Собранието на 
Општината Титов Велес управувањето со поединеч-
ните групи шумски дрвја го отстапува на Шумското 
стопанство .,Бабуна“ во Титов Велес, кое за изврше-
ната услуга за идентификација, ознака за сеча, и 
жигосување од сопствениците на поединечните шум-
ски дрвја наплатува надоместок. -

Според член 2 став 4 од Законот за шумите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 20/74, 15/86, 51/88, 
20/90), дрворедите, плантажите од лисјари и четина-
ри, шумските расадници. парковите во населени мес-
та и слично, како и изолираните групи на шумски 
дрвја на површина до 2 ари не се сметаат за шуми 
во смисла на овој закон. Во член 73 став 2 е опре-
делено дека дрво исечено вон шума на земјоделско 
земјиште меѓу дрвореди, поединечни стебла и слич-
но ако се превезува или пренесува мора да биде 
жигосано и обезбедено со испратница. Според став 
3 од овоа член жигосувањето и издавањето на ис-
пратница за дрво произведено во шума со која сто-
панисуваат организациите на здружениот труд го 
вршат тие организации, а за друго дрво што не 
претставува шума, општинскиот орган на управата 
надлежен за шумарство. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка општината е овластена да управува со групите 
на шумски дрвја што не претставуваат шума и дека 
нема законска основа овластувањето да го пренесува, 
ниту пак да наплатува надоместок за ознака и жиго-
сување на поединечни стебла. 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека член 
7 став 4 и 5 од Одлуката се во спротивност со член 
2 став 4 и член 73 став 2 и 3 од означениот Закон. 

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

У. бр. 275/90 
3 април 1991 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот ѓуд на Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с. р. 

261. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од законот за основите на постапката пред 
Уставниот сз̂ д на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 
април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 16 точка 4 о,д Правилни-

кот за решавање на станбените прашања, донесен 
од Работничкиот совет на Претпријатието „Металски 
завод — Тито“ во Скопје, на седницата одржана на 
14 мај 1990 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
па СРМ“ и во означеното претпријатие на начин 
предвиден за објавување на- општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 175/90 од 6 февруари 1991 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбата од правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука затоа што се постави прашањето за 
нивната согласност односно спротивност со Уставот 
и Законот за станбените односи. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 15 
став 1 од Правилникот се утврдени случаите кога 
работниците имаат право на решавање на станбено-
то прашање, а во ставот 2 е предвидено работникот 
да има право на решавање на станбеното прашање 
под услов да - го нема решено станбеното прашање. 
Понатаму, Судот утврди дека во член 16 точка 4 е. 
предвидено работникот што живее со родители кои 
поседуваат општествен стан или стан во лична соп-
.ственост и кој е единствен наследник на станот да 
се смета дека го има решено станбеното прашање. 

Од овие одредби од Правилникот произлегува 
дека овие работници се исклучуваат од можноста да 
се здобијат со стан во општествена сопственост во 
претпријатието врз основа на очекувана правна сос-
тојба. 

Согласно член 11 од Амандман LXX на Уставот1 

на СР Македонија на стан во 'општествена и држав-
на сопственост може да постои станарско право, 
под услови утврдени со закон. 

Според членовите 11, 12 и 13 од Законот за стан-
бените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 
14/75, 27/86, 1/90 и 11/91) станарско право на стан во 
општествена сопственост може да стекне лице кое 
во местото на живеењето нема станарско право на 
соодветен стан во општествена или во лична соп-
ственост. 

Од изнесените уставни и законски одредби, спо-
ред мислењето на Судот, произлегува дека условите 
за стекнување на станарско право се утврдуваат со 
закон и дека не можат да се менуваат со пропис 
или друг општ акт. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од пра-
вилникот се исклучуваат од можноста да се здоби-
јат со станарско право на стан во општествена соп-
ственост работниците надвор од условите утврдени 
во Законот, Судот утврди дека тој не е во соглас-
ност о,дносно е во спротивност со означените устав-
ни и законски одредби. 1 

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

У. бр. 175/90 
3 април 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

262 . 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 434 од Уставот на СР Македонија и член 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на негови-
те одлуки, на седницата одржана на 3 април 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека членовите 103 и 104 од 

Законот за внатрешни работи („Службен весник на. 
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СРМ“ бр. 37/80 и 24/88) и член 284-а од Законот з а 
државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80, 28/81, 28/88 и 48/89), во времето на важењето, 
не биле во согласност со Уставот на СР Македонија. 

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука со 
која се утврдува дека законот престанал да важи. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

4. Уставниот суд на Македонија, со Одлука У. 
бр. 221/89 од 18 октомври 1990 година, утврди дека 
законските одредби означени во точката 1 од оваа 
одлука не се во согласност со Уставот на СР Маке-
донија. 

5. Судот утврди дека означените законски одред-
би престанале да важат во текот на рокот од 6 ме-
сеци за усогласување со Уставот на СР Македонија, 
со влегувањето во сила односно со почетокот на 
примената на Законот за органите на управата 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 40/90). Судот, исто 
така утврди дека со овој закон не е предвидена 
можност за отстранување на последиците настанати 
со примената на означените законски одредби во 
времето на нивното зажење. 

Согласно член 434 од Уставот на СР Македонија, 
кога во текст на постапката законот е доведен во 
согласност со Уставот на СР Македонија, а не се 
отстранети последиците од неуставноста, Уставниот 
суд може со одлука да утврди дека законот не бил 
во согласност со Уставот. Оваа одлука има исто прав-
но дејство како и одлуката со која се утврдува дека 
законот престанал да важи. 

Со оглед на тоа што неуставните законски од-
редби престанале да важат, а не е предвидена мож-
ност за поправање на последиците настанати со нивг 
ната примена во времето додека важеле, Судот одлу-
чи како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 221/83 
3 април 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с. р. 

К О Л Е К Т И В ! 
90. 

Врз основа на член 85 од Законот за основните 
права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 60/89 и 42/90). Законот за работните односи на 
СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), како 
и член 2 од Општиот колективен договор за стопан-
ството на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90), 
Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците 
од шумарството и дрвната индустрија и Стопанската 
комора на Македонија — Собор за шумарство и 
дрвна индустрија, склучуваат 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ШУМАРСТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА ' 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Одредбите од овој колективен договор /ќе се 

применуваат ка ј сите претпријатија ,делови на прет-
пријатијата и работодавачи на подрачјето на СР 
Македонија кои се членови на - Стопанската комора 
на Македонија и на сите работници вработени во 
тие претпријатија, односно кај тие работодавачи во 
гранките: производство на режана граѓа и плочи, 
производство на финални производи од дрво и шу-
марство. 

Колективниот договор важи и за студенти и уче-
ници на пракса. 

За работоводните органи и работниците со по-
себни овластувања и одговорности утврдени во Ста-
тутот или другите општи акти на претпријатијата, 
односно работодавачот, не важи делот на Колектив-
ниот договор со кој се регулира личниот доход и 
надоместоците, додека другите одредби од Колектив-
ниот договор важат ако тоа е утврдено со догово-
рот за вработување. 

Член 2 
Со Колективниот договор, општите акти на прет-

пријатието односно договорот за вработување, не 
може да се утврдат помали права и обврски и по-
неповолни услови за работа, од правата, обврските 
и условите за работа утврдени со закон, Општиот 
колективен договор на стопанството на СРМ и овој 
колективен договор. 

Член 3 
- Со овој колективен договор се уредуваат праша-

њата кои според одредбите на Општиот колективен 
договор на СРМ треба да се доразработат, како и 
прашањата кои се специфични за гранките од деј-
носта на шумарството и дрвната, индустрија. 

И Д О Г О В О Р И 
Член 4 

Претпријатието, односно работодавачите од шу-
марството и дрвната индустрија на СР Македонија 
ги применуваат одредбите од законите, Општиот ко-
лективен договор за стопанството на СРМ и овој 
колективен договор. 

Член 5 
Синдикатот во претпријатието, односно кај ра-

ботодавачот, може да го овласти Синдикатот на ра-
ботниците од шумарството и дрвната индустрии на 
СРМ во негово име да преговара со претставниците 
на органите на управување во претпријатијата. 

Член 6 
Во остварувањата на заштитата на правата од 

работниот однос утврдени со закон, Општиот колек-
тивен договор за стопанството, свој колективен до-
говор, колективниот договор на претпријатието, од-
носно општиот акт и договорот за вработување на 
членот на Сојузот на синдикатите му се пружа 
стручна помош преку соодветни органи и тела и 
службата за правна помош на ССМ. 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Засновање на работен однос 
Член 7 

Надлежниот орган во претпријатието, односно 
работодавачот и работникот склучуваат договор за 
работа. 

Договорот за работа содржи особено: засновање 
на работниот однос на определено и неопределено 
време, работи на работно место кои работникот ќ е 
ги врши и местото на работа, траењето на пробната 
работа, начинот, следењето и оценувањето на при-
правникот, работното време, одморите и отсуствата, 
личниот доход и останатите примања, надоместоци 
на личен доход, заштитата при работа, отказниот 
рок, престанок на работниот однос и слично. 

Член 8 
При засновањето на работниот однос, претприја-

тието, односно работодавачот се должни да му овоз-
можат на работникот да се запознае со Општиот 
колективен договор на стопанството, овој колективен 
договор, колективниот договор на претпријатието, 
сите општи акти, односно договорот за вработување 
со кој се уредуваат неговите права и обврски. 

Работно време -
Член 9 

Работното време во претпријатијата, односно ра-
ботодавачот во шумарството и дрвната индустрија 
трае 42 часа во една работна седмица. 
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Заради карактерот на работниот процес и усло-
вите за работа во претпријатијата од шумарството, 
во зимските месеци работното време не смее да 
биде пократко од 36 часа, а во летните месеци не 
повеќе од 48 часа. 

Член 10 
Работниците кои работат на посебно тешки ра-

боти и работни задачи, имаат право на скратено 
работно време. 

Со општиот акт на претпријатието, односно ра-
,,ботодавачот, се утврдуваат работите за кои се скра-

тува должината на работното време, сразмерно на 
штетното влијание врз работната способност на ра-
ботникот во согласност со законот. 

Работното време од став 2 од овој член се смета 
како полно работно време. 

Одмор и отсуство 

Член 11 
Претпријатието, односно работодавачот е дол-

жен на работникот да му обезбеди користење годи-
шен одмор. 

Работникот има право на годишен одмор најмал-
ку 18 работни денови. 

“ Должината на годишниот одмор од претходниот 
став се зголемува по критериуми утврдени во оп-
штиот акт а особено: 

— по основ на услови на работа; 
— но основ на придонес во работата,-
— по основ на сложеност на работното место 

на работникот; 
— по основ на работно искуство; 
— здравствена состојба на работникот. 
Со општиот акт односно колективниот договор 

на ниво на претпријатие поконкретно се утврдуваат 
и разработуваат критериумите за должината на трае-
њето на годишниот одмор, кој не може да трае 
подолго од 30 дена, доколку со закон не е поинаку 
определено. 

Работникот кој во календарската година во која 
засновал работен однос, нема 1 година работно 
искуство, има право на годишен одмор сразмерно на 
времето поминато на работа. 

Статус и заштита на синдикалниот претставник 

Член 12 
Во претпријатијата од сите видови на сопстве-

ност, претставникот на синдикалната организација се 
ослободува од работните обврски на работното ме-
сто заради извршување на функциите на Синдика-
тот најмалку 40 часа во текот на месецот, претстав-
никот на основната организација 20 часа, а претстав-
никот на подружницата 10 часа. 

За тоа време тој има право на надоместок на 
личниот доход на местото на кое е распореден. 

Член 13 
Претставникот на Синдикатот во претпријатие-

то со 500 членови, функцијата ја обавува професио-
нално. 

За тоа време му припаѓа личен доход (плата) 
во висина на оној што го примал пред изборот на 
функцијата, но не помалку од основниот личен до-
ход што го добиваат работниците од VII-та група 
на сложеност. Неговиот личен доход се валоризира 
со остварениот пораст на личниот доход на прет-
пријатието и има право на личен доход од добивка. 

Личниот доход на синдикалииот претставник го 
обезбедува претпријатието, односно работодавачот. 

Претставникот на Синдикатот не може да биде 
земен на одговорност, ниту доведен во неповолна 
положба, вклучувајќи го и неговото отпуштање од 
работа, поради синдикални активности со кои се 
штитат правата и интересите на работниците за вре-
ме на мандатот и најмалку две години по истекот 
на мандатот доколку постапувал во согласност со 
Законот, колективните договори и општите акти. 

III. Л И Ч Н И ДОХОДИ И НАДОМЕСТОЦИ НА 
Л И Ч Н И ДОХОДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА 

Член 14 
Личните доходи се исплатуваат во нето износ. 
Придонесите и даноците на личниот ,доход на 

работниците ги плаќа претпријатието, односно рабо-
тодавачот. 

Исплатениот личен доход на работникот зависи 
од висината на: 

— о с н о в н и о т л и ч е н ДОХОД; 
— додаток за потешки услови на работа; 
— надоместоците на личниот доход; 
— надоместоците за успешноста во извршување-

то на работните задачи; 
— добивка на претпријатието, односно работо-

давачот (личен доход од добивка); 
— други елементи со општиот акт, договорот за 

вработување, колективниот договор на претпријатие-
то, односно работодавачот. 

Член 15 
Основниот личен доход на работникот се утвр-

дува како производ на цената на работната сила со 
најнизок степен на сложеност и соодветниот коефи-
циент на сложеност на работата и задачите на гру-
пата на која и припаѓа работникот. 

Основниот месечен личен доход на работникот 
се исплатува за полно работно време, нормален ра-
ботен учинок и нормални услови за работа. 

Цената на работната сила за најнизок степен 
на сложеност со кој се обезбедува материјална и со-
цијална сигурност на работникот и на неговото се-
мејство, договорно ја утврдуваат и објавуваат пот-
писниците на овој Колективен договор најдоцна во 
декември во тековната година за наредната година. 

Цената на работната сила за најнизок степен на 
сложеност — најнизок личен доход за полно работ-
но време при нормални услови за работа и нормален 
учинок, не може да биде пониска од утврдената со 
Општиот колективен договор за стопанството на СР 
Македонија (член 59). 

Доколку во текот на годината дојде до пораст на 
трошоците на живот, најниската цена на работната 
сила се корегира сразмерно на тој пораст во теков-
ниот месец во однос на декември од претходната 
година. 

Во претпријатието, односно кај работодавачот 
кај кои настанале тешкотии во работењето, најнис-
киот личен доход може да се намали до 20%, но не 
подолго од 6 месеци. 

Член 16 
Групите на сложеност на работите и задачите 

утврдени со овој колективен договор, претставуваат 
минимални коефициенти на сложеност. 

Со минималните коефициенти се утврдуваат ре-
лативните односи помеѓу наједноставните групи ра-
боти и задачи и останатите до најсложените. 

Член 17 
Минималните коефициенти на групите на сложе-

ност на работите и задачите се.-

I група на работи и задачи 1,00 
II група на работи и задачи 1,20 

III група на работи и задачи 1,40 
IV група на работи и задачи 1,70 
V група на работи и задачи 1,85 

VI група на работи и задачи 2,10 
VII група на работи и задачи 2,60 

VIII група на работи и задачи 2,90 
IX група на работи и задачи 3,20 

I група на работи и задачи подразбира едностав-
но рутинска работа која не бара посебно образова-
ние, односно квалификација. 

II група на работи и задачи подразбира помал-
ку сложени работи и задачи, односно работа со по-
мош на едноставни средства за работа за кои се до-
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волни писмени упатства. Извршувањето на овие ра-
боти и задачи претпоставува образование на интерна 
полуквалификација. 

III група на работи и задачи подразбира сред-
но сложени и разновидни работи и задачи за кои 
работата се повторува со повремена појава на нови 
работни задачи. Извршувањето на овие работи и 
задачи бара образование на ниво на квалификуван 
работник. 

IV група на работи и задачи подразбира посло-
жени и поразновидни работи и задачи за чие извр-
шување се неопходни консултации. Извршувањето на 
овие работи и задачи претпоставува образование на 
ниво на средна стручна подготовка.' 

V група на работи и задачи подразбира посло-
жени работи и задачи кои бараат повисок степен на 
самостојост во извршувањето на работите и задачите 
(ВКВ работници). 

VI група на работи и задачи подразбира сложе-
ни работи и задачи во непосредно производство, ра-
боти на организирање, водење и подготовка на про-
цесот на трудот, посебни задачи во областа на услу-
гите, административните и деловните функции, за 
што е потребно образование на ниво на виша струч-
на подготовка. 

VII група работи и задачи подразбира мошне 
сложени работи и задачи што бараат иницијативно^ 
и креативност на работникот во стручното водење 
на контрола, подготовка, анализа и организација 
на работниот процес, проектирање на работите и за-
дачите, за што е потребно заокружено теоретско и 
практично знаење, за чие извршување е неопходно 
образование на ниво на висока стручна подготовка. 

VIII група работи и задачи подразбира мошне 
сложени работи и задачи заради извршување високо 
стручни и сложени работи, вклучувајќи и работа со 
научио-истражувачките проекти. За работниците од 
оваа група одговара образование на ниво на висока 
стручна подготовка и одредени раководни способ-
ности. 

IX група работи и задачи подразбира најсложе-
ни работи и задачи, со најголемо знаење за водење 
на процесот на производството и стопанисувањето, 
креативни работи и задачи, истражувачки, труд и 
друго, за чие извршување се неопходни одредени ви-
соки специјализации, магистратури и докторат на 
науки. 

Групите на работните задачи се утврдени врз 
основа на нивната сложеност при што е потребно и 
соодветно стручно образование (квалификација) како 
предуслов за нивно извршување. 

Член 18 
Релативниот однос на коефициентите на групите 

на сложеност утврдени со претходниот член е мини-
мален и со општиот акт на претпријатието не мо-
жат да се утврдат на пониско ниво. 

Со општиот акт на претпријатието, групите на 
сложеност на работите и задачите можат да се раз-
граничат во повеќе подгрупи во зависност од значе-
њето и специфичноста на работите и работните за-
дачи. 

Додатоци за посебни услови на работа 

Член 19 
Основниот месечен личен доход на работниците 

заради потешки услови и напори во работата се зго-
лемува за: 

— 10% за работа на работно место за кое е 
признат бенифициран работен стаж; 

— 5% за работа на работно место кое се извр-
шува во потешки услови на работа (влага, височина, 
прашина, зрачење, температура, чад и други работ-
ни задачи кои бараат носење посебна заштитна оп-
рема); 

— 35% за прекувремена работа; 
— 500/о за работа во денови на празник утврдени 

со сојузен и републички закон; 
— 5% за работа во повеќе смени. 

Член 20 
Работникот има право на теренски додаток во 

земјата за работа на терен вон седиштето на прет-
пријатието, односно работодавачот во зависност од 
обезбедените услови за престој на работниците на 
терен (сместување, исхрана и останато), во висина 
до 75% од дневницата која се исплатува во прет-
пријатието, односно работодавачот во тој период. 

Доколку исхраната и сместувањето е организи-
рано бесплатно, на работниците не им се исплатува 
теренски додаток. 

Дневниците за службено патување и теренскиот 
додаток меѓу себе се исклучуваат. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Овој колективен договор важи три години од де-

нот на склучувањето. 
Важноста на Договорот може да се продолжи и 

за наредните 3 години, ако најдоцна 3 месеци пред 
истекот на рокот на важење не се покрене барање 
за негова измена, односно не започне постапка за 
склучување нов договор. 

Странките можат во било кое време да го изме-
нат договорот спогодбено. 

. Член 22 
За решавање на спорови меѓу странките во овој 

колективен договор, што не можат да се решат со 
меѓусебно спогодување се формира Комисија за 
усогласување. 

За спор во смисла на претходниот став се смета 
правен или друг вид спор (ако се повредени интере-
сите на странките кои произлегуваат од Колектив-
ниот договор, како и спор кој (ќе настане како после-
дица од неприфаќањето на предлогот за измени и 
дополнувања на Колективниот договор). 

Член 23 
Секоја од странките именува два члена во Ко-

мисијата за усогласување. 
Членовите на Комисијата спогодбено именуваат 

претседател на Комисијата од редот на потписниците. 

Член 24 
Постапката на усогласување за случаите од член 

20 започнува на барање на една од странките. 

Член 25 
Усогласувањето е неуспешно ако една од стран-

ките писмено изјави,но не пред почетокот на усогла-
сувањето, дека истото го смета за неуспешно. 

Секое усогласување што странките ќе го постиг 
нат, мора да биде во писмена форма. 

Со донесените решенија се изменува и дополну 
ва Колективниот договор. 

Член 26 
Секоја од странките може било кога да предло-

жи измени и дополнувања на Колективниот договор 
Предлогот, образложен во писмена форма, се 

дос-тавува до другата страна, која е должна да се 
изјасни по него во рок од 30 дена. 

Во случај спротивната страна да не го прифати 
предлогот за измени, или не се појасни по предло-
гот во рок од претходниот став, странката-предлагач 
може да започне постапка пред арбитража. 

Член 27 
Ако постапката за усогласување е неуспешна, 

спорот ќе се разреши пред арбитража. 
Бројот на арбитрите е непарен. 
Секоја од странките именува еднаков број на 

арбитри, а најмалку два 
Претседателот на арбитражата го именуваат ар-

битрите спогодбено. 
Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови. 
На постапката пред арбитражата се применуваат 

одредбите за избраните судови од Законот за про-
цесната постапка. 

Одлуката на арбитражата е конечна. 
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Член 28 
Странките се должни да го спроведуваат и сле-

дат остварувањето на Колективниот договор. 
Секоја од странките во Колективниот договор 

именува по три члена во Комисијата која е овласте-
на да дава толкување на одредбите од Договорот. 

Член 29 

Колективниот договор ќе се регистрира кај над-
лежниот републички орган на управата. 

Член 30 
Овој колективен договор влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ“. 

Член 31 
Претпријатијата односно работодавачите се дол-

жни да ги усогласат општите акти- со одредбите на 
овој колективен договор во рок од два месеци по 
неговото објавување во „Слзокбен весник на CРM-'. 
22 јануари 1991 година 

Скопје 

За Републичкиот одбор на Синди-
катот на работниците од шумар-

ството и дрвната индустрија 
Претседател, 

Стефаи Стоименов, с р. 
За Соборот за шумарство и дрвна 
индустрија при Стопанската комора 

на Македонија 
Претседател, 

Марко Божинов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

91. 
Врз основа на член 6 од Спогодбата за обезбе-

дување на материјална основа за создавање на усло-
ви за вработување на инвалидни лица во периодот 
од 1991—1995 година и 'член 17 од Статутот на Ре-
публичката СИЗ за вработување, Собранието на Ре-
публичката СИЗ за вработување, на седницата одр-
жана на 29 април 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ И ПОС-
ТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ИНВАЛИДНИ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот, начинот и 

постапката за одобрување на надоместок за обез-
бедување на материјална основа за создавање на 
услови за вработување на инвалидни лица за 1991 
година 

Член 2 
Општинската СИЗ за вработување се обврзува 

за секое вработено инвалидно лице согласно Спо-
годбата за обезбедување на материјална основа за 
создавање на услови за вработување на инвалидни 
лица во периодот 1991—1995 година, кое пред вра-
ботувањето е пријавено како невработено лице во 
СИЗ за вработување да одобри -неповратни средства 
во висина од најмалку 25 000.00 динари.^ 

Член 3 
СИЗ за вработување средствата за вработување 

на инвалидни лица ,ќе ги одобрува врз основа на 
поднесеното барање од организацијата до СИЗ за 
вработзпвање: 

— број на инвалидни лица кои треба да бидат 
вработени,-

— опис на работите и работните задачи на кои 
ќе бидат вработени; 

— наод, оценка и мислење од комисијата за 
оценка на работната способност во случај кога инва-
л и д и т е лице се. вработува на работи и работни за-
дачи за кои не е оспособено по пат на стручно од-
носно работно оспособување; 

— висина на ^повратните средства што се ба-
раат за вработување на едно невработено инвалидно 
лице. 

Член 4 
За одобрените средства од член 2 на оваа одлу-

ка се склучува договор помеѓу СИЗ за вработување 
и организацијата која вработува инвалидни лица. 

Член 5 
Дозначувањето на одобрените средства на орга-

низацијата се врши по доставување решение за зас-
новање на работен однос на инвалидните лица на 
неопределено време во организацијата. 

Член 6 
Во колку на инвалидното лице му престане ра-

ботниот однос без оглед на причините во времето 
од 2 години сметано од денот на стапувањето на, 
работа со договорот што се склучува во смисла на 
член 4 од оваа одлука, организацијата е должна и се 
обврзува да прими во работен однос на неопределе-
но време друго инвалидно лице без надоместок за 
вработување или да ги врати примените средства со 
камата по стапка што се плаќа на орочени средства 
во банката на 2 години. 
I 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 го-
дина. 

Чтген 8 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ“. 

Бр. 02-588 
29 април 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Ангелина Азеска, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за неосновано 
збогатување по тужбата на тужителот Николовска 
Габриела од Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 107, 
против тужената Бранка Николовска од Скопје, ул. 
,.Ѓорче Петров“ бр. 107, сега со непознато место на. 
живеење. Вредност на спорот 6.000,00 динари. 

За привремен застапник на тужената и е поста-
пен адвокатот Игнат Ланчевски кој ќе ја застапува 
до нејзиното јавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, II П. 
бр. 2242/90. ' (76) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот, суд во Тетово се води постап-
ка за физичка делба по предлог на предлагачката 
Јорданка Наумовска од Скопје, ул. „Бриселска“ бр. 
7/1-2, против противниците Ѓорги Јовановиќ, Драгу-
тин Јовановиќ и Атанас Јовановиќ:, сите од с. Врат-
ница со непозната адреса. 

Бидејќи противниците Ѓорги Јовановиќ, Драгу-
тин Јовановиќ и Атанас Јовановиќ: се со непозната 
адреса во САД, се повикуваат во рок од 15 дена од 
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објавувањето на огласот да се јават во судот или да 
овластат свој полномошник. 

Доколку не се јават во одредениот рок, судот ќе 
им постави привремен старател преку Центарот за 
социјални работи, кој ќ е ги застапува се до окончу-
вањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 107/91. 

Пред овој суд се води спор за регрес и неосно-
вано збогатување по тужбата на тужителот Акцио-
нерско друштво за осигурување „Дунав“, Главна фи-
лијала — Скопје, Експозитура — Тетово против ту-
жените Сулемани Узаир од с. Нераште и Метуш 
Мурати од с Одри. 

Се повикува тужениот Сулемани Узаир од с. Не-
раште —- Тетовско, сега во Германија со непозната 
адреса, во рок од 15 дена да се јави во судот или 
да определи полномошник кој ќе ги застапува него-
вите права и интереси по овој предмет се до окон-
чувањето на спорот. Во спротивно, судот ќе му пос-
тави привремен старател кој ќе ги штити неговите 
права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 290/91. 

Пред овој суд се води спор за развод на брак; 
по тужбата на тужителката Халида Беџети од Тето-
во, ул. „Штипска“ бр. 140. против тужениот Беџети 
Садик од Приштина, ул. „Роберт Гајдиќ" бр. 43/а со 
сегашно место на живеење во странство, со непоз-
ната адреса. 

Се повикува Беџети Садик од Приштина во рок 
од 15 дена да се јави во судот или да определи пол-
номошник. Во спротивно, судот ќе му постави прив-
ремен старател кој ќе ги штити неговите права и 
интереси ое до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 19/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип поведена е пос-
тапка за утврдување право на сопственост по тужба-
та на тужителот Киров Никола од с. Долни Балван, 
против тужената Ристова Рајна од с. Долни Балван, 
сега со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000 
динари 

Се повикува тужената Ристова Рајна да се јави 
во Општинскиот суд во Штип во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ“, да достави точна адреса или овласти свој 
полномошник кој ќ е ја застапува во оваа постапка. 

Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе и биде 
поставен привремен застапник по службена должност. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 332/91. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7289/90 на регистарска влошка бр. 
2-27-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на. задругата со законот за задруги и за-
пишувањето право на работење во надворешен про-
мет на Земјоделската задруга „Единство“, Ц. О., с. 
Челопек — Тетово, со следните податоци: Задругата 
е усогласена со статут усвоен на референдум на 27. 
VI. 1990 година. 

Основачи на задругата се: Јовановски Пано, с. 
Милетино, Ристоски Димо, Анѓелкоски Богоја од с. 
Челопек, Јовановски Ѓ. Трпко и Јовановски О. Трпко 
од с. Милетино, Алексоски Стојан, Тодороски Јове, 
Симоска Антија, Попоски Спиро, Стојаноска Менча, 
Спасеноски Горе, ^Јаковчески Божин, Мартиноски 
Андро и Јовановски Стојко од с. Челопек, Ристоски 
Темелко од с. Милетино, Ристоска Василка, Ристоска 
Анѓа, Селими Мамудие и Синани Азизе од с. Че-
лопек. 

Дејност: 020110 — полјоделство; 020121 — овош-
тарство; 020140 — сточарство; 013041 — колење на 
добиток,- 013050 —- преработка и конзервирање на 
млеко,- 020201 —. земјоделски услуги за растително 
производство; 020202 — земјоделски услуги за сто-
чарство; 050100 — високоградба; 050301 — поставу-
вање и поправка на градежни инсталации; 050302 
— завршни и занаетчиски работи во градежништво-
то; —I трговија: 070111 — леб, печиво, млеко и млеч-
ни производи; 070112 — зеленчук, овошје и прера-
ботка; 070113 — месо, живина,, риба и месни прера-
ботки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни 
пијалаци и производи за домашни потреби,- 070121 
— текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, 
гума и пластика; 070123 — метални и електротех-
нички стоки; 070124 — огрев и градежни материјали; 
070125 — мебел,- 070126 — керамика, стакло и пор-
целан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 
— книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 
— тутун и други прехранбени производи,- 070131 — 
стоковни куќи; 070132 — друга трговија со мешо-
вити стоки; 070140 — трговија на мало со возила 
и делови,- 070150 — трговија на мало со нафтени 
деривати,- 070211 — жита и мелнички производи,-
070212 - зеленчук, овошје и преработки; 070213 — 
алкохолни пијалаци,- 070214 — добиток и живина,-
070129 - разни животни продукти и производи за 
домашни потреби,- 070221 — текстил и конфекција,-
070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метал-
ни и електротехнички стоки; 070224 — градежен, 
санитарен и инсталационен мате.ријал; 070225 — хе-
миски производи, бои и лакови,- 070226 — хартија, 
канцелариски материјал и прибор; 070229 — тутун 
и други непрехранбени производи,- 070230 — тргови-
ја на големо со возила ,делови и прибор; 070240 —. 
трговија на големо со нафтени деривати; 070250 — 
трговија на големо со индустриски отпадоци,- 080111 
— хотели, мотели, пансиони и туристички населби 
со сезонско работење,- 080112 — хотели, мотели, 
пансиони и туристички населби со целогодишно ра-
ботење,- 080113 — работнички, детски и младински 
одморалишта; 080114 — кампови; 080119 — друга 
услуги на сместување; 080121 — ресторани со услу-
жување; 080122 — ресторани со самопослужување ; 
080123 — ресторани со општествена исхрана,- 080129 
— други услуги на исхрана,- 080190 — други угости-
телски услуги. 

Дејност во надворешен промет: 070310 — над-
ворешна трговија со прехранбени производи,- 070320 
— надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските што не можат да се намират од имо-
тот на задругата одговараат задругарите до висина 
на влогот еднократно. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е Поповски Љубе, директор, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7289/90. (62) 

Окружниот стопански суд ве Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 810/90, на регистарска влошка бр. 
1-69-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на лицето овластено за застапување на Архивот на 
Македонија, Ц. О., Скопје, кеј „Димитар Влахов“ 
бб, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Благој Михов, директор, без ограничува-
ње, а се запишува новиот застапник Борислав На-
умовски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 810/90. (63) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3148/90, на регистарска влошка бр. 
1-5018-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на претпријатието во приватна сопственост под 
фирма : Претпријатие за инжинеринг, застапување, 
производство и промет на стоки, посредување, услу-
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ги и технологија „Енотехна инженеринг“, Ц. О., 
експорт-импорт, Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ број, 
ЗЗа/1/59, Скопје, со следните податоци: 

Претпријатието е основано со акт за основање 
од 20. VI. 1990 година, а основач е Калешовски Наум. 

Дејност: 011721 — производство на составни де-
лови на електронски апарати и уреди,- 011723 — про-
изводство на комуникациски апарати и уреди; 011724 
— производство на мермер и регулациона опрема, 
средства за управувале и автоматизација во инду-
стријата и сообраќајот; 011729 — производство на 
неспомнати електронски апарати и уреди; 011730 — 
производство на кабли и спроводници; 070221 — тек-
стил и конфекција; 070222 — сурова кожа, обувки, 
гума, пластика и сл.; 070223 — метални и електро-
техкички стоки; 070226 — хартија, канцелариски ма-
теријал и прибор,- 070250 — тршвија на големо со 
мешовити стоки; 090189 — изработка и поправка 
на неспомнати разновидни производи; 110302 — услу-
ги на реклама и економска пропаганда; 110303 — 
комерцијални работи на остварување на функција 
на промет на стоки и услуги; 110309 — неспомнати 
услуги во областа на прометот,- 110611 — истражу-
вачко-развојни услуги во стопанската дејност; 110612 
— истражувачко развојни услуги во општествената, 
дејност,- 110620 — економски, организациони и тех-
нолошки услуги,- 110903 — книговодствени услуги; 
110905 — услуги на обработка на податоци; 110909 
— други неспомнати услуги; 110910 — изработка на 
ситематски и апликативни компјутерски решенија; 
— едукативен инжинеринг. 

Надворешно трговски промет: 070320 — надво-
решна трговија со непрехранбени производи; — пос-
редување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги; — реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица претпријатие-
то истапува во свое име и за своја! сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување) во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Калешовски Наум, 
привремен работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3148/90). (64) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 4704/90, на регистарска влошка бр. 
2-6129-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на Младинската задруга „Центар“, Ц. О., Скоп-
је, ул. „Гуро Стругар“ бр. 15-а, со следните подато-
ци: Задругата е основана од страна на основачите: 
Општинска конференција на ССММ ,.Центар“ со 
одлука-мислење 03-48, Таки Хаџи-Лега со одлука бр. 
03-57, Сузана Стојановска, Хаџиски Митко, Петру-
шева Сузана, Саздовска Билјана, Каревска Слободан-
ка, Стојановски Жарко, Георгиевски Бобан, Николов-
ски Цветко, Трпевски Гоко, Марковска Марина, Се-
ковска Виолета, Ташковска Лидија, Спасовска Силва-
на, Трпчевски Игор, Гурчиновски Тони, Боцевски 
Душан, Боцевски Илија, Селимовски Џевит, Аврамов-
ска Виолета, Трајковски Сашко, Вучовска Алексан-
дра, Антонио Митев. Димовска Лиле, Војнеска Гор-
дана, Војнеска Елизабета, Каев Васко, Димовска Ма-
рина, СО одлука бр. 03-48 ОД 29. VIII. 1990 и бр. 03 57 
од 14. IX. 1990 година. 

Дејност: вршење на повремени и привремени ра-
боти за потребите на претпријатијата, други правни 
лица и работодавачи, за кои според прописите не се 
засновува работен однос; работа во комисии кои се 
формираат врз основа на закони и други прописи, 
аквизитерски и инкасаторски работи што се вршат 
повремено; повремено изведување на настава на. кур-
севи и семинари; краткотрајно дневно набљудување 
и мерење на теренски станици во метеорологијата и 
хидрологијата; повремени помошни работи на те-
ренско работење во геодетската дејност и геолош-
ките, археолошките, педолошките и слични истражу-
вања; повремено изведување на културно-уметнички 
и забавни програми во угостителството, доколку так-
виот труд на изведувачите не им претставува редов-

но занимање; продажба на среќки, печат и повре-
мени публикации, примање на уплати на спортска 
прогноза, лото и томбола надвор од просториите на 
организацијата; работа во социјално-хуманитарни ор-
ганизации што ја вршат членовите на тие организа-
ции; сезонска продажба на земјоделско-прехранбени 
производи, предмети од домашна изработка, сувени-
р и и други предмети од туристички карактер, ако се 
вршат на привремени работни места; вршење на ста-
тистички истражувања и шифрирање на посебни из-
вештаи, повремено и привремено вршење на работни 
задачи во земјоделството и шумарството; посредува-
ње и организирање на ученички, студентски и науч-
ни екскурзии и семинари, други работи што немаат 
карактер на постојани и непрекинати, но најмногу 30 
односно 60 календарски денови во една година. 

Неограничена одговорност, целосна одговорност. 
Лице овласгено за застапување и претставување 

на задругата е директорот, Ацо Стрезовски, со це-
лосна и неограничена одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4704/90. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со 'реше-
нието Срег. бр. 3451/90, на регистарска влошка бр. 
2-5340-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на станбената задруга под фирма : Станбена 
задруга „Нов стан“, Ц. О., Скопје, ул. ,„Наум Чака-
ров“ бр. 14-Б, со следните податоци: задругата е об-
нована со статут донесен на 29. VI. 1990 година и 
акт за основање од 8. VI. 1990 година, бр. 0101, а 
основачи се: Ѓорѓиоски Негован, Бадев Кирил, Бе-
џаков Антонио, Симоновски Ласте, Стреупски Радо-
сав, Блажевски Марјан, Симовски Борко, Ѓонески 
Здравко, Меновиќ Небојша и Митревски Љупчо, си-
те од Скопје. 

Дејност на задругата: — вршење на инвеститор-
ски работи за изградба на семејни станбени згради 
и станови, како и деловни простории, доколку исти-
те се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат 
и становите на членовите на станбената задруга,-
— организирање на штедење за стан за членовите 
на задругата,- — купување на станбени згради и ста-
нови, како и деловни простории, доколку истите се 
предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и 
станот на членот на станбената задруга заинтереси-
ран за вршење на дејност со личен труд, од опште-
ствено правни лица за потребите на своите членови; 
— набавување на градежен и друг материјал и еле-
менти потребни за изградба на станбени згради, ста-
нови и деловни простории за своите членови,- — 
одржување на станбените згради и станови на чле-
новите на задругата. 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со целиот свој имот, а 
доколку обврската не може да се наплати од задру-
гата, за обврските на задругата одговараат и члено-
вите на задругата до висината на здружениот влог 
еднократно. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Ѓорѓиоски Негован, работоводен орган, вршител на 
должност, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3451/90. (бб) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 4028/90, на регистарска влошка бр. 
1-5693-0 0-0, го запиша во судскиот регистар уписот 
на дуќан и запишувањето право на работење во 
надворешен и внатрешен промет под фирма : Дуќан 
„Комисион“ — Бранислав Здравковиќ, Скопје, бул. 
„ЈНА“ бр. 54 — Скопје, со следните податоци: 

Дејност: 070121 — текстил и конфекција; 070122 
— обувки, кожа, гума и пластика (кожна галантерија 
и конфекција); 070123 — метални и електротехнички 
стоки (електротехнички стоки); 070126 — керамика!, 
стакло и порцелан; 070114 — разни животни продук-
ти, алкохолни пијалаци и производи за домашни 
потреби; 070132 — друга трговија со мешовити сто-
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ки и вршење на комисиона продажба на стоките со 
кои се врши промет на мало,- 110309 — неспомнати 
услуги во областа на прометот (вршење на комисио-
ни работи во областа на прометот); 070129 — тутун 
и други непрехранбени производи (промет на мало 
со цигари). 

Надворешна трговија: 
070320 — надворешна трговија со непрехранбени 

производи. 
Во правниот промет со трети лица дуќанот иста-

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

ти лица одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Бранислав 

Здравковиќ, работоводен орган, без ограничување, во 
внатрешен и надворешен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4028/90. (67) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5351/90, на регистарска влошка бр. 
1-1099-0-0-0, ја заниша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување и запишу-
вање привремени мерки на Основното училиште 
„Велазерими", Куманово, со целосна одговорност, од 
Куманово, ул. „Вук Караџиќ" бб, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Зија Азизи, 
директор, без ограничување, а се 'запишува новиот 
застапник Хаљид Мухтари, привремен управник, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 5351/90. (68) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6741/90, на , регистарска влошка бр. 

1-7440-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на претпријатието во здружена сопственост 

и запишувањето право на вршење работи на над-
ворешно-трговски промет на Младинскиот туристич-
ки сообраќаен центар „Контракт“, Д. О. О., Кума-
ново, - ул. „Тане Георгиевски“ бр. 12, со следните 
податоци: 

Основачи: Младинска задруга „Куманово“, Жар-
ко Димитриевиќ, Миомир Цветковиќ, Љубомир Ми-
тевски, Милорад Кириќ, Зоран Бојковски, Славица 
Андреевска, Томислав ѓорѓиевски, со договор за ос-
новање од 10. XI. 1990 година. 

Дејност: 060503 — услуги во друмскиот сообра-
ќа ј ; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 
070230 — трговија на големо со возила, делови и 
прибор; 080190 — Други угостителски услуги; 080211 
— туристички агенции,- 080202 — туристички бироа; 
110909 — други неспомнати услуги; 120190 — Друго 
образование, управување со моторни возила. 

Дејност во надворешно-трговски промет: 070320 
— надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со -трети лица претпријатие-
то настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со целокупниот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
кадворешен трговски промет е Жарко Димитријевиќ, 
в. д. директор, со неограничени овластувања. 

' О д Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 6741/90. (69) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-

нието Срег. бр. 7548/90, на регистарска влошка бр. 
2-2162-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на Земјоделската задруга „Студена Вода“, 
с. Доброшане, — Куманово, со следните податоци 
Задругата е основана со самоуправна спогодба за 
здружување на земјоделците во земјоделска задруга 
„Студена Вода“ на 5. VI. 1987 година. 

Основачи се.- Стојмановски Круме, Алексовски 
Новко, Ивановски Михајло, Трајковски Ѓошо, Стој-
ковски Коста, Стојменовски Миле, Крстевски Круне, 
Ѓоргиевски Граде, Зафировски Трајан, Митровски 
Борче, Крстевски Благоја. Костовски Зико, Крстев-
ски Љубе, Трајковски Ласто, Младеновски Љубе, Се-

кирарски Љубомир, Јордановски Зоран, Гелевиќ Јо-
вица, сите од с. Доброшане — Куманово. 

Дејност: 020110 - - полјоделство; 020121 — про-
изводство на овошје; 020131 — производство на гроз-
је; 020140 — сточарство; 020201 — земјоделски услу-. 
ги во растително производство; 020202 - земјодел-

' ски услуги за сточарство; 070111 —,леб, печиво, мле,-
ко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје 
и преработки; 070113 — месо, живина, риба, и месни 
преработки; 070114 — разни животни намирници; 
алкохолни пијалаци и производи за домашни потре-, 
би ; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувс 
ки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и елек-
тротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен ма-
теријал; 070125 “— намештај ; 070126 —- керамика, 
стакло и порцелан,- 070127 — бои, лакови и хеми-, 
калин; 070128 — книги, канцелариски материјал и 
прибор,- 070129 е - тутун и останати непрехранбени 
производи; 070131 — стоковни куќи,- 070132 — оста-, 
ната трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија 
на мало со возила и делови; 070150 — промет на 
мало со нафтени деривати; 070214 — жито и млин-
ски производи; 070212 — зеленчук, овошје и прера-
ботки; 070213 — алкохолни пијалаци,- 070214 — до-
биток и живина,- 070219 — разни животни намирни-
ци и производи за домашни потреби,- 070221 — тек-
стил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и 
слично,- 070223 - метална и електротехничка стока; 
070224 — градежен, санитетски и инсталационен ма-
теријал,- 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 
070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 
070230 — трговија на големо со возила, делови и 
алат; 070250 — трговија на големо со мешовита сто-
ка,- 090172 - колење на добиток и преработка на 
месо; 110309 — неспомнати услуги на подрачје на 
прометот; 060502 — превоз на стока во друмскиот 
транспорт. 

Задругата во правниот промет со трети лицз 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За, обврските сторени во правниот промет задру-
гата одговара со сите свои средства, а задругарите 
одговараат ограничено супсидијарно до висина на 
основачкиот влог. 

Се брише досегашниот застапник Душан Петров-
ски, в. д. директор, без ограничување, во внатрешен 
и надворешен промет, а се зашилува новиот застап-
ник Караџински Сречко, директор, без ограничување 
во внатрешен и надворешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7548/90. (70) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3384/90, на регистарска влошка бр. 
2-2311-0-0-0, го запиша во судскиот регистар брише-
њето поради присоединување на Општата задруга 
„Тргокооперант", О. Сол. О., Скопје, ул. , Ј о а к и м 
Крчоски“ бр. 11, кон Производно-услужната задруга 
за изработка и вградување на метална и пластична 
галантерија и завршни работи во градежништвото' 
„Феропласт", Р. О., Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“' 
бб, со рег. вл. бр. 2-2157-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3384/90. (71) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 4411/90, на регистарска влошка бр. 
1-6090-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на задруга под фирма : Земјоделска задруга 
„Трајан Димковски“, Ц. О., с. Пезово, Куманово, со 
следните податоци: Земјоделската' задруга е основана 
со акт за основање од 10. X. 1990 година, а основа-
чи се: Јосевски Миле, с. Пезово; Апостоловски Бого-
мир с. Пезово,- Анчевски Владе, с. Пезово; Трајков-
ски Живко, с. Добратане , Јосевски Марјан, Скопје. 

Дејност: 070111 — леб, печиво, млеко и млечни 
производи; 070112 — градинарство, овошје и прера-
ботка; 070113 — месо, живина, риба и месни прера-
ботки; 070114 — разни животни намирници, алкохол-
ни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 
— текстил и конфекција,- 070122 — обувки, кожа, 
гума и пластика; 070123 — метална и електротехнич-
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ка стока,- 070124 — огрев и градежен материјал; 
070126 - - керамика, стакло и порцелан; 070128 — 
книги, канцелариски материјал и прибор; 070132 — 
останата трговија со мешовити стоки; 070211 — жита 
и мелнички производи; 070212 — градинарство, овош-
је и преработка; 070213 — алкохолни пијалаци; 
070214 — стока и живина,- 0^0219 — разни животни 
намирници и производи за домашни потреби; 070221 
— текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, 
волна и слично; 070223 — метална и електротехнич-
ка стока; 070224 -— градежен, санитарен и инстала-
ционен материјал; 07022.5 — хемиски производи, бои 
и лакови; 0 7 0 2 2 6 — хартија, канцелариски материјал 
и прибор; 070230 — трговија на големо со возила, 
делови и прибор; 090132 — поправка и одржување 
на радио, телевизија и телефонски апарати и уреди; 
110301 — јавни складишта и пазар; 110309 — н е с п о м -
нати услуги во областа на прометот; 110903 — кни 
говодствени услуги,- 110309 — услуги во областа на 
прометот, посредништво, книговодствени работи во 
областа на прометот со стоки, комисиони работи во 
областа на прометот со стоки и слични консигнациони 
работи, застапување, сервиси за монтажа, странски 
вложувања и слично. 

Неограничени овластувања: 
Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен 

трговски промет е Јосевски Миле, привремен рабо 
товоден орган. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4411/90. (73) -

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат со пречник на печа-
тот 3 см. под назив: „Училиште за средно насоче-
но образование „Н. X. Орде Чопела“ — Прилеп, во 
средината стои: Грбот на СРМ, под него СРМ, под 
буквите СРМ стои римски број II, под римскиот број 
II стои параграф во вид на ѕвездичка шестокрака" 
се огласува за неважен. '(1116) 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Бифе 
К-3 Звезда Змејковска — Дом на градежниците — 
Скопје“ , се огласува за неважен. (1266) 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Галери-
ја „Самуил“ — Кирил Бајрамчески Варошанец — тел. 
235-553" се огласува за неважен. 1X272) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Акцептни (бланко) налози од серија А 4363065 до 
А 4363084 = 20 броја, издадени од МЗТ Уреди за 
наводнување Д. О. О. — Штип. (1273) 

Воена книшка на име Таир Садики, с. Теарце, 
Тетово. (1124) 

1 Работна книшка на име Оливер Трајковски, Ку-
маново. (1125) 

Работна книшка на име Расим Абазов, Крива 
Паланка. - “ ' (1126) 

' 4 Работна книшка на име Добре Филипов, Штип. 
Одобрение за вршење јавен превоз, издадено од 

СО - ,Карпош под У. бр.. 14-4594 од 21. VIII. 1984 
година на име Славе Маркоски. Скопје. (ИЗО) 

Чекови од бр. 373396 до 373398, издадени од Ју-
гобанка — Скопје на име Зорка Масин, Скопје. (1131) 

Работна книшка на име Ивица Трајковски, Ку-
маново , (1138) 

Работна книшка на име Јагода Мирова, Титов 
Велес. (1139) 

Работна книшка на име Ракип Азиметин, Ко-
чани. (1140) 

Возачка дозвола и сообраќајна книшка на име 
Неџбедин Адили, нас. Дреновец" бб, Тетово. (1141У 

Решение бр. 10-1653, на име Лазе Шарески, Гос-
тивар. - % (1142) 

Решение бр. 10-4438, на име Горе Павлоски, Гос-
тивар. (1143) 

Одобрение за работа бр, 12-11450 од 25. XII. 
1990 година, за графичка дејност, на име Љубисав 
Младеновски, Скопје. (1147) 

Чековна картичка бр. 621-16-80710-666/92 и чеко-
ви од бр. 15657131 до 15657150, издадени од Стопан-
ска банка' АД — Струга на име Митре Алуловски, 
Струга.. (1148) 

Чековна карта бр. 623-21-80710-816/44 и чекови 
од бр. 15657011 до 15657020, издадени од Стопанска 
банка АД — Струга на име Никола Костоски, Струга. 

Чековна картичка бр. 623-21-80710-4217/76 и чекови 
од бр. 16318011 до 16318020, издадени од Стопанска 
банка АД — Охрид на име Светлана Карадакоска„ 
Охрид. , (1150) 

Чекови од бр. 31049083 до 31049090, издадени од 
Стопанска банка — Скопје на име Никола Богоески, 
Скопје. (1151) 

, Чековна картичка бр. 8305/90 и чекови од бр. 
1387701 до 1387720, издадени од Стопанска банка АД 
—. Скопје на име Цветко Вељановски, Скопје. (1152) 

Сообраќајна книшка на име Неџбедин Адили, 
нас. ,„Дреновец'- бб, Тетово. (1153) 

Решение бр. 14-2875 од 17. IX. 1981 година за 
основање на занаетчиски дуќан — бонбониера „По-
беда“, издадено од СО Карпош/ Скопје, на име Трен-
дафилка Груновска, Скопје. (1167) 

Чековна карта бр. 16493-61 и загубените чекови 
од бр. 33136754 до 33136760, издадени од Комерци-
јална банка АД — Скопје на име Јелица Моралиќ, 
Скопје. (1168) 

Чекови од бр. 2993717 до 2993730, издадени од 
Комерцијална банка АД — Скопје на име Рајна Пет-
рова, Скопје. (1170) 

Чековна картичка бр. 4063/06 и чекови од бр. 
2271121 ДО 2271140 И ОД 2052675 ДО 2052678, издаде-
ни од Комерцијална банка АД — Скопје на име Цве-
танка Гечева, Скопје (1171) 

Чекови бр. 1363609, 159189 и 1363608, издадени 
од Стопанска банка — Скопје на име Маријан Илио-
ски, Скопје. (1172) 

Исписница бр. 4/66 на име Петар Трајковски, ул. 
„И. Милутиновиќ" бр. 37/4, ст. 27, Прилеп. (1174) 

Воена книшка на име Исен Азизи, с. Стримница, 
Тетово ' (1175) 

Воена книшка на име Фадил Цека, ул. „Р. Цо-
ниќ“ бр. 15, Тетово. (1176) 

Работна книшка на име Аметзија Шасивари, Гос-
тивар. (1177) 

Работна книшка на име Јорданчо Милев, Штип. 
.Чековна картичка бр. 1550007004 и чекови од. бр. 

257164 до 257180, издадени од Југобанка — Скопје 
на име Борис Степаноски, Скопје. (1183) 

Решение Уп. бр 11-6075 од 26. XI. 1990 год., 
издадено од СО ,— Чаир на име Славчо Серафимов, 
Скопје. - (1184) 

Чековна картичка бр. 993/23 и чекови од бр. А 
15734774 до А 15734780, издадени од АД Стопанска 
банка — Филијала — Струга на име Танас Попоски, 
ул. „Ристо Крле“ бр, 1-2/26, Струга. (1188) 

Работна книшка на име Митревски Зоран, с. Су-
јаклари, Титов Велес. (1196) 

Свидетелство за I година на име Аце Јорда-
нов, с. Кучичино, Кочани. (1198) 

Свидетелство за II година на име Аце Јорда-
нов, с. Кучичино, Кочани. (1199) 

Свидетелство за III година tea име Аце Јорда-
нов, с. Кучичино, Кочани. (1200) 

Свидетелство за IV година на име Аце Јорда-
нов, с. Кучичино, Кочани, (1201) 

Свидетелство за IV степен стручна подготовка 
на име Аце Јорданов, с. Кучичино, Кочани. (1202) 

Диплома за IV степен стручна подготогка на име 
Аце Јорданов, с. Кучичино, Кочани. (1203) 

Работна книшка на име Нијази Ибраими, Кума-
ново. (1204) 

Работна книшка на име Тони Сандев, Штип. 
Сообраќајна дозвола на име Бајрам Ислами,, с. 

Г. Седларце, Тетово. (1206) 
Решение бр. 11-5324 од 24. X. 1990 година за 

колонијална продавница, издадено од СО — Чаир 
- Скопје на име Авни Етеми, ул. „Отокар Кершова-
ни" бр. 22, Скопје. (1207) 
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Решение У. бр. 14-6497 од 15. X. 1990 год. за 
угостителска дејност — бифе на име Мирјана Здрав-
ковска, ул. „Пробиштипска“ бр. 16-а, Скопје. (1208) 

Чековна картичка бр. 82143/74 и чекови од бр. 
32905887 до 32905890, издадени од Комерцијална, 
банка АД — Скопје на име Мирослава Спировска, 
Скопје. (1/209) 

Работна книшка на име Среќко Златановски, 
Куманово. (1214) 

Работна книшка на име Божо Стојковски, Ку-
маново (1215) 

Работна книшка на име Рамадан Таироски, с. 
Подгорци, Струга. (1216) 

Работна книшка на име Трајче Јованов, Радо-
виш. (1217) 

Воена книшка на име Драган Петковски, Кава-
дарци. ' (1218) 

Воена книшка на име Зекир Рамадани, Тетово. 
Чекови бр. 14804081 и 14804087 на име Катерина 

Трифунова, „Кеј на револуцијата“ бр. 9, Кочани. 
Тековна сметка бр. 514/30 и чекови од бр. 

015108301 ДО 01510Ѕ302 И ОД бр. 015108308 ДО 015108010 
- на HAie Бранко Богатинов, ул. „П. Гули“ бр. 11, Ко-

чани. (1221) 
Чековна полномошна картичка бр. 6704 и загубе-

ните чекови ОД бр. 382273, 382275, 382276, 382277, 
издадени од Југобанка — Скопје на име Димитар 
Стојановски, Скопје. (1224) 

Работна книшка на име Хајрула Мисини, Ку-
маново. (1236) 

Работна книшка на име Тоде Јанкуловски, Охрид. 
Работна книшка на име Мусија Хускович, Титов 

Велес. (1238) 
Работна книшка на име Ќенго Николов, Кочани. 
Одобрение за бурекџија на име Африм Беќири, 

Гостивар. (1240) 
Чекови од бр. А 15766946 до А 15766950, изда-

дени од Стопанска банка АД — Скопје — Филијала' 
Струга на име Саше Митески, ул. „ЈНА“ згр. 3, влез 
3/14, Струга. (1241) 

Тековна карта бр. 80710 00739-78, издадена од 
Стопанска банка — Филијала — Виница на име Бла-
гој Стојановски, ул. „С. Пинџур" бр. 7/2/4, Виница. 

Решение Уп. бр. 12-3577 од 11. I5V. 1990 година, 
на име Џемаили Сејфулислам, Скопје. (1244) 

Картон за отворена жиро сметка, на име Ифта-
дет Раман, Скопје. (1245) 

Решение Уп. бр. 12-3705 од 4. VI. 1987 година^ 
на име Владимир Басотов, Скопје. (1248) 

Работна книшка, на име Меџитоски Муарем, с. 
Преглово, Македонски Брод. (1250) 

Сообраќајна дозвола на име Светозар Силјано-
ски, ул. „П. Гули“ бр. 30, Тетово. (1251) 

Возачка дозвола на име Исмаилхаки Куриу, ул. 
„141" бр. 1, Тетово. (1252) 

Работна книшка на име Стојан Паунов, Штип. 
Работна книшка на име Јован Алексов, Кочани. 
Работна книшка на име Нада Веселинова, Ко-

чани. (1258) 
Решение бр. 11-1775 од 12. IV. 1991 година за 

угостителски услуги — киоск, на име Жаклина Спа-
совска, Скопје. (1263) 

Чекови бр. 15847, 15848 и 15849, издадени од Ко-
мерцијална банка АД - Скопје на име Тодор Куз^ 
манов, Скопје. (1267) 

Чековна картичка бр. 80752/69 и чекови од бр. 
,880621 до 880630, издадени од Комерцијална банка 
АД — Скопје на име Илија Јанакиевски, Скопје. 

Чековна картичка бр. 26019/83 и чекови од бр. 
'22364216 до 22364230, издадени од Комерцијална бан-
ка д д — Скопје на име Љубинка Нечева, Скопје. 

Чековна картичка бр. 29990/94 и чекови од бр. 
36585856 до 36585860, издаени од Комерцијална бан-
к а АД — Скопје на име Раман Мехмети, Скопје. 

Работна книшка на име Гурије Белули, с. Шум, 
Струга. (1042) 

Работна книшка на име Ружа Стојанова, Кочани. 
Работна книшка на име Васко Филипов, Виница. 
Решение на име Герасим Дафев, Радовиш. (1054) 
Чековна картичка бр. 659-8 и загубените чекови 

од бр. 0000223387 до 0000223390, издадени од Инвест-
банка — Белград на име Софија Илиевска, Скопје. 

Решение Уп. бр. 14-4210 од 22. VI. 1990 година, 
на име Љубе Вељановски, Скопје. (1060) 

Воена книшка на име Ќани Салаи, с. Теново, 
Тетово. (1062) 

Воена книшка на име Хајдар Елмази, Тетово. 
Чековна карта бр. 1550142145 на име Драга Ми-

трева, Штип (1065) 
Работна книшка на име Дамјановски Трајче, Бо-

гомила, Титов Велес. (1073) 
Решение Уп. бр. 14-4535 од 18. VIII. 1989 година 

на име Горѓи Георгиев, Скопје. (1086) 
Чекови од бр. 3445137 до 31445140, издадени од 

Комерцијална банка Скопје на“име Трифун Андреев-
ски, ул. „Коце Металец“ бр. 8/а, Скопје. (1087) 

Чекови бр. 001221321, 001221323,- 001221324 И 
001221326, издадени од Комерцијална банка АД - 4 
Скопје на име Јагош Вранеш, Скопје. (1090) 

Чекови од бр. 35365121 до 35365134 и од број 
36415068 до 36415078, издадени од Комерцијална 
банка АД — Скопје на име Ивица Петров, Куманово. 

Тековна сметка бр. 1746/74 на име Благој Стоја-
нов, ул. „В. Влаховиќ" бр. 7, Кочани. (1093) 

Воена книшка на име Ајдин Укшини, ул. „М. 
Бафтари“ бр. 143, Тетово. (1095) 

Работна книшка на име Митко Донев, Кочани. 
Работна книшка на име Ванчо Данилов, Кочани. 
Работна книшка на име Винко Јакимов, Виница. 
Работна книшка на име Маринко Крстовски, Ра-

довиш. (1107) 
Воена книшка на име Славко Ристов, с. Конче, 

Радовиш. (нов) 
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