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524. 
Врз основа' на член 55 од Деловникот на Прет-

седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија и точката . 13 од Општествениот договор за 
измени и дополнувања на Општествениот договор 
за заедничките основи и мерила за утврдување на 
личните доходи и на другите примања и надоместо-
ци на функционерите во републичките органи и ор-
ганите на општествено-политичките заедници во Ре-
публиката, Претседателството ,на (СРМ, на седницата 
Одржана на 24 јуни ,1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 
И ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ВО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за основите и мерилата за стек-
нување и распределба на средствата за лични доходи 
и други примања и надоместоци на функционерите 
во Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 30/85) на-

' зивот на делот II се менува и гласи.- ,„И. ОСНОВИ И 
-МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА- БРУТО- ЛИЧНИ ДОХОДИ“. 

2. Точката 2 се менува и гласи:- „Средствата за 
бруто лични доходи на функционерите во Претседа-
телството на СРМ се обезбедуваат во вкупен износ 
со Републичкиот буџет врз основа на основите и ме-
рилата утврдени, со оваа одлука, а во согласност4 to 
заедничките основи и мерила утврдени со Општестве-
ниот договор“. ' , 

,3. Во точката 3, став 1, пред зборовите „лични 
доходи“ се внесува зборот ,.бруто“. 

Во истата точка, по алинеја 3 се додава нова 
алинеја 4 која гласи: . 

„ — планираниот и остварениот бруто лиѓчен до-
ход по. работник во стопанството во Републиката“. 

4. По точката 3 се додаваат две нови^ точки З-а 
и З-б, кои гласат: 

ч„з-а. Во вкупните средства за бруто лични до-^ 
.ходи на функционерите се обезбедуваат средства за 
чисти лични доходи по основ на тековен труд и' по 
основ на управување -со општествените средства fao 
натамошниот текст: дел на личниот доход по ,основ 
на минат труд) и за надоместоци за лични доходи 
но , овие основи, како и за придонесите за задоволу-
вање на заедничките потреби кои се п“лаќаат од бру-
то личните доходи но согласност со Законот, како 
и за непосредна заедничка потрошувачка. 

Усогласувањето на вкупните средства за лични 
доходи се врши по секоја периодична пресметка и по 
завршна сметка“. 

,„З-б. Средствата за лични доходи по основ на 
тековен труд се утврдуваат поаѓајќи од значењето на 
работите и задачите кои ја сочинуваат содржината 
на функцијата, бројот на извршителите и од просеч-
ниот бруто личен доход на работниците по основ на 
тековниот труд остварен во стопанството во Републи-
ката во претходниот периодичен пресметковен - пе-
риод - тром е сечи о. 

Средствата за лични доходи по' основ на мЅшат 
труд во вкупните средства за личн,и доходи се утвр-
дуваат по периодична. пресметка, односно завршна 

сметка врз основа на просечното учество на овие 
средства во вкупните средства за бруто. лични дохо-
ди на работниците во стопанството во Републиката 
во претходниот периодичен пресметковен период — 
тромесечно". 

, 5. Називот на делот IV се менува и гласи.- .„IV. 
РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА БРУТО ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ“. v - 4 

6. Точката 14, став 1 се менува и гласи: ,,На 
функционерот му припаѓа бруто личен доход кој се 
утврдува според придонесот што функционерот го 
дал со својот тековен труд (дел на личен доход по 
основ на тековен труд) и по основ на управување 
со општествените средства (дел на личниот доход по ' 
Основ на минат труд), зависно од резултатите во ра-
ботата на органот во кој функционерот ги врши ра-
ботите и задачите кои се содржина на функцијата“. 

7. Во точката 15 на крајот се брише точката и 
се додаваат зборовите: „и работно искуство“. 

ВО истата точка се додава нов став. 2, кој гласи-. 
„Работното искуство ' н а функционерот се вред-

нува така што месечната аконтација на личниот до-
ход по основ на тековен труд се зголемува за 0,510/о 
за секоја навршена година на пензиски стаж во 
рамките на вкупните средства за лични доходи по 
другите основи на тековен труд, а најмногу до 200/о". 

8. Точката 16 се менува и гласи-
„Личниот доход на функционерот' во Претседа-

телството на -СРМ по основ на минат труд во рамки-, 
те, на вкупните средства за лични доходи по овој 
основ се утврдув.а врз основа на придонесот што 
функционерот го дал во извршувањето на работите 
и задачите утврдени со Програмата за работа на 
Претседателството на СРМ - неговиот остварен ли-
чен доход по основ на тековен труд, како и од дру-
гите мерила утврдени со општиот акт на Претседа 
телството". . . 

,9. Точката 18 се менува и гласи-. 
„Личниот доход на функционерот по основ на 

тековен труд се исплатува во текот на годината како 
месечна аконтација и се усогласува со остварениот 
бруто личен доход по основ на тековен труд на ра-
ботниците во стопанството на Републиката во прет-
ходниот' месец (претходниот периодичен пресметко-
вен период — тромесечно) а врз основа на подато-
ците добиени од Републичкиот завод за статистика. 

Привремената и конечната пресметка на лич-
ниот доход , по основ на тековен труд се-утврдува-до 
секој периодичен пресметковен период — тромесечно 
и по завршна сметка. 

Личниот доход на функционерот по основ на 
минат труд се исплатува по периодичната пресметка 
и завршната сметка во согласност - со основите и ме-
рилата од точката З-б, став 2 и точката 16 од оваа 
одлука, а врз основа на податоците, на Службата на 
општественото книговодство во СР Македонија за 
остварениот личен доход по основ на минат труд на 
работниците во стопанството на Републиката за прет 
ходниот периодичен пресметковен период — троме-
сечно". ' ' 

10. Точкатач19 се брише. 
11. Во точката 21, потточка 1) ставот 1 се ме-

нува и гласи: ' 
„Дневницата за службено патување во земјата 

без трошоците за ноќевање се утврдува во висина 
до 8 /̂о од просечниот личен доход по работник во 
стопанството на СФРЈ исплатен во претходниот ^ пе-
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риодичен пресметковен период, со тоа што трошо-
ците за ноќевање се признаваат во полн износ врз 
основа на приложена сметка,- со исклучок на хотел 
„де лукс“ категорија“. 

Потточка 2) се менува “и гласи: 
„Надоместокот на трошоците за користење на 

сопствено возило за службени потреби — до 30,0/о 
од продажната цена на еден литар гориво за вози-. 
лото што се користи по поминат километар“. 

Во потточка 3) зборовите: „до 80()/о од просеч-
ниот личеа доход по работник остварен во стопан-
ството во претходната година на подрачјето на оп-
штината, односно градот во кој се врши функцијата“, 
се заменуваат со зборовите-, „до 70с/о од просечниот 
личен доход по работник, исплатен по претходниот 
периодичен пресметковен период во стопанството на 
Републиката“. 

Во потточката 5) зборовите: „до 60% од остваре-
ниот личен доход на работниците во стопанството на 
СР Македонија во претходната година“, се замену-
ваат со зборовите, „да не изнесува во просек повеќе 
од 60% од просечниот чист личен доход на работ-
ниците исплатен во стопанството на СР Македонија 
или СФРЈ во претходната година и во тој ЈИЗ,НОС да 
се засметува и регресирање^ на цените на пансио-
ните и цените на одморалиштата“. 

Во потточка 8) зборовите: „во висината од три 
просечни лични доходи на функционерот остварени 
во претходното полугодие“, се заменуваат со зборо-
вите: „до висината на трикратен износ на просечниот 
месечен чист личен доход по работник во стопан-
ството на Републиката или СФРЈ исплатен по прет-
ходната периодична пресметка односно завршна 
сметка“. 

12. Точката 29 се брише. ' 
13. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1987 го-
дина. 1 

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

Бр. 08-521 , , 
25 јуни 1987 година ' ч , 

Скопје \ 
Претседател 

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

525. 
Врз основа на член 55ѕ од Деловникот на Прет-

седателството на , Социјалистичка Република Македо-
нија и точката 12 од Општестве-ниот договор за изме-
ни и дополнување на Општествениот договор за за-
едничките основи и мерила за стекнување и распре-
делба на средствата за лични доходи и на другите 
примања и надоместоци на носителите на правосуд-
ните функции, на функционерите и раководните ра-
ботници во ре,публичките органи и во општествено-
политичките организации во Републиката, Претседа-
телството на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана ^ на 24 јуни 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А . 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 
И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА 
ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ И РАКОВОДНИ 
РАБОТНИЦИ ВО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во Одлуката за основите и мерилата. за стек-
нување и распределба на средствата за лични дохо-
ди и другите примања и надоместоци на именуваните 
функционери и раководни работници во Претседа-
телството на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 
8/87) се вршат следните измени и дополнувања,-

1. Во насловот на делот II, зборовите „лични до-
ходи“ се заменуваат со зборовите ,,бруто лични до-
ходи“. . , 

2. Во точката 2, зборовите: „Средствата за лични 
доходи0 се заменуваат со зборовите „Средствата за 
бруто лични доходи“. 

3. По точката 2 се додаваат две нови точки 2-а 
и 2-6 кои гласат: ' 

„2-а. Во вкупните средства за бруто лични дохо-
ди на именуваните функционери и раководни, ра,бот-
ници во Претседателството се обезбедуваат средства 
за чисти л,ични доходи по основ на тековен труд и 
по основ на управување со општествените средства 
(во натамошниот текст: дел на личниот д“оход по ос-
нов на минат труд) и за надоместоци за лични до-
ходи по овие основи, како и за придонесите за за-
доволување на-заедничките потреби кои се плаќаат 
од бруто личните “доходи во согласност. со Законот, 
како и за непосредна заедничка потрошувачка. 

Усогласувањето на вкупните -средства за лични 
доходи се врши по секоја периодична^ пресметка и 
,по завршната сметка. 

2-6.. Средствата за лични доходи по основ на те-
ковен труд се утврдуваат поаѓајќи од значењето на 
работите и задачите кои ја сочинуваат содржината 
на функ.ција!а, бројот на извршителите и од просеч-
ниот бруто личен доход на работниците по основ на 
тековниот труд остварен во стопанството на Репуб- ' 
ликата во претходниот периодичен пресметковен пе-
риод — тромесечје. 

Средствата 'за лични доходи по основ на минат 
труд 'во вкупните средства за лични доходи се утвр-
дуваат по периодична пресметка, односно завршна 
сметка врз основа на просечното учество на овие 
средства во вкупните средства за4 бруто лични дохо-
ди на работниците во стопанството во Републиката 
во претходниот периодичен пресметковен период — 
тромесечно". 

4. Во точката 3, по алинејата з се додава нова 
алинеја која гласи: 

„ —. планираниот и остварениот бруто личен до-
ход по работник во стопанството на Републиката“. 

5. Називот на делот V се менува и гласи: „Рас-
пределба на средствата за бруто лични доходи и 
пресметување на бруто личните доходи“. 

6. В“о називот пред точката 17' зборовите „лични 
доходи“ се заменуваат do зборовите: „бруто лични 
доходи“. 

7. Во точката ' 17, ставот 1 се менува и гласи: 
ч „На именуваниот функционер и раководниот ра-

ботник во Претседателството на СРМ му припаѓа 
бруто 'личен доход кој се утврдува според придоне-
сот што- именуваниот функционер односно раковод-
ниот работник го дал со својот тековен труд (дел 
на личниот доход по основ на тековен труд) и по 
основ на управување со општествените средства (дел 
на личниот доход по основ на минат труд), зависно 
од резултатите во работата на органот во кој име-
нуваниот функционер, -односно раководен работник 
ги врши работите и задачите кои се содржини на 
функцијата“. ^ 

8. Во точката 18, став 1, на крајот точката се 
брише и се додаваат зборовите: „и работното иску-
ство“. . -

По ставот 1, се додава нов став кој гласи.-
„Работното искуство-на именуваниот функционер 

и раководниот работник се вреднува така што месеч-^ 
ната аконтација на личниот доход по основ на теко-
вен труд се“ зголемува за 0,510/о за секоја навршена 
година на пензиски стаж во рамките на вкупните 
средства за лични доходи по другите основи на те-
ковен труд, а најмногу до 20%". 

Ставот 2 станува став з. 
9. Точката 19, став 1 се менува и гласи.-
,„Личниот доход на именуваниот функционер и 

раководниот работник по основ на минат труд во 
рамките на вкупните средства за лични доходи по 
овој став се утврдува врз основа на придонесот што 
функционерот го дал во извршувањето на работите 
и ,задачите утврдени , со програмата за работа на 
органот во кој ја врши функцијата — неговиот остваг 
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реи личен доход по основ/на тековен труд, како и 
другите мерки утврдени со општиов акт на органот“. 

Ставот 2 и 3 се бришат. 
10. Точката 20 -се менува и гласи: 
„Личниот доход на именуваниот функционер и 

раководниот работник по основ на тековен труд се 
исплатува во текот на годината ка,ко месечна акон-
тација и се усогласува со остварениот бруто личен 
до^од по основ на тековен труд на работниците во 
стопанството^ на Републиката во претход,ниот месец 
(претходниот периодичен пресметковен период -
тримесечно), врз основа на податоците добиени од 
Републичкиот завод за статистика! 4 -

Привремената и конечната пресметка на личниот 
'доход по основ на тековен труд' се утврдува по се-
кој периодичен пресметковен период — тромесечно 
и по завршна сметка“ 

Личниот доход на, именуваниот .функционер и 
раководниот работник по основ на минат труд се 
исплатува по периодичната пресметка и завршната 
сметка во согласност, со основите и мерилата од точ-
ката 2-а, став 2 и точката 19 од оваа Одлука, а врз 
основа на податоците ^а Службата на општествено-
то книговодство во СР Македонија за' остварениот ли-
чен доход по основ-на минат труд на работниците 
во стопанството на Републиката за претходниот пе-
риодичен ' пресметковен период — тромесечно". 

11. Во точката 23.. потточка 1) ставот 1 се мену-
ва и гласи: 

„Дневницата1 за службено патување во земјата 
без трошоците за ноќевање се утврдува во висина 
до 8'0/о од просечниот личен доход по работник во 
стопанството на СФРЈ исплатен во претходниот пе-
риодичен пресметковен период, со тоа што трошо-
ците за ноќевање се признаваат во полн износ врз 
основа на приложената сметка, со исклучок на хотел 
„де'лукс“ категорија“. 

Потточката 2 се менува и гласи: 
„Надоместокот на трошоците за користење на 

сопствено возило за службени потреби во износ до 
30% од продажната цена на 1 литар гориво за во-
зилото што се користи по поминат километар“. 

Во. потточката 3) зборовите: „до 80% од просеч-
ниот личен доход по работниците остварен во сто-
панството од претходната година на подрачјето на 
општината, односно градот Скопје, во кој се вршат 
работите и работните задачи“ се заменуваат со збо-
ровите : 

„до 70% од просечниот месечен личен доход по 
работник, исплатен по претходниот периодичен прес-
метковен период во стопанството на Републиката“. 

Во потточката'5) зборовите: „во висина до 60% 
. од остварениот личен доход на работниците, во сто-
панството на СР Македонија во претходната годи-
на“ се заменуваат со зборовите: 

„да не изнесува во просек повеќе од .60% од 
просечниот месечен чист личен доход на работни-
ците исплатен во стопанството на СР Македонија или 
СФРЈ -во претходната година и во тој износ да се 
засметува и регресирањето на цените на цансионите 
и цените на одморалиштата“. ' ; 

Во потточката 8) зборовите:, „во висина од три 
просечни лични доходи на именуваниот функционер 
односно раководниот работник остварени во претход-
ното тромесечје“, се заменуваат со зборовите: 

„до висината на трикратен износ на просечниот 
месечен чист личе,н доход ,по работник во стопан-
ството на Републиката или СФРЈ по претходната пе-
риодична пресметка, односно завршна сметка“. 

12. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1987 го-
дина. 

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

Бр. 08-522 ' 
' 25 јуни 1987 година 

. Скопје 
Претседател 

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

526. 
Врз основа на член 56, алинеја 8 од Деловникот 

на Претседателството на СРМ и дел III, точка 2 од 
Одлуката за организацијата и делокругот на Служ-
бата на Претседателството на СРМ,, Претседателство-
то- на СРМ; на седницата одржана на 24 Јуни 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-

СТВОТО НА СРМ 

. I 
М-р Пандора Стоилова: се именува за ,советник, 

на Претседателството на -СРМ за ошитествено-еко-
номските односи во општествените дејности. 

Именуваната стапува на должност од 1 јули 1987 
година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-523 
25 јуни 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

527. 
Врз основа на член 11, став 5 од Одлуката за 

условите, начинот и критериумите за доделување 
станови и к,редити' за станбена изградба во лична 
сопственост - на функционерите, раководните работ-
ници и на работниците во републичките органи и 
организации („Службен весник на СРМ“ бр. 21/85), 
Комисијата за Станбени прашања на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, на седницата 
одржана на 23 јун,и 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СОПСТВЕНОТО 
УЧЕСТВО ПРИ ДОБИВАЊЕ ОПШТЕСТВЕН СТАН 
НА КОРИСТЕЊЕ ft ЗА НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО 

ВРАЌАЊЕ 

/ Член 1 ( 
Со оваа одлука се, определува висината на соп-

ственото учество при добивање општествен стан за 
функционерите, раководните работници и работници-
те (работници) во органите и организациите утврде-
ни во член 2 од Одлуката за условите, начинот и 
критериумите за доделување станови и кредити за 
станбена изградба во лична сопственост на функцио-
нерите, раководните работници и работниците во ре-
публичките органи и организации, што зависи од ма-
теријалн?ата полож,ба на корисникот на станот и на 
членовите на неговото семејно домаќинство и изне-
сува за: 4 

— корисниците на станот чии месечен приход 
по член на семејно домаќинство изнесува до 
20о/о од просечниот личен доход по вработен 
остварен во претходната година на подрач-
јето на Републиката „ ^ 1,0/о 
од вредноста на станот 

— корисниците на станот чии месечен приход 
по член на семејно домаќинство изнесува 
од 210/о до 30%) од просечниот личен доход по 
вработен остварен во претходната година на 
подрачјето на Републиката 210/о 
од вредноста на станот 

— корисниците на станот чии месечен приход 
по член на семејно домаќинство изнесува од 
31'0/о до '40%) од просечниот личен доход по 
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вработен остварен во претходната година на 
подрачјето на Републиката 30/о 
од вредноста на станот 

— корисниците на станот чии месечен приход 
по член на семејно домаќинство изнесува од 
41% до 50% од просечниот личен доход не-
вработен остварен во претходната година на 

' подрачјето на Републиката 4% 
од вредноста на станот ^ ^ . 

;— к,орисниците на станот чии месечен приход 
по член на семејно домаќинство изнесува од 
51% до 60% од просечниот личен доход по 
вработен остварен во претходната година на 
подрачјето на Републиката 5% 

' од вредноста на станот 
— корисниците на станот чии месечен приход 

по член на семејно домаќинство изнесува од 
61% до 70% од просечниот личен доход по 
вработен остварен во претходната година на 
подрачјето на Републиката , 6в/в 
од вредноста на станот 

— корисниците на станот чии месечен приход , . 
по член на семејно домаќинство изнесува од 
71% до 8О0/о .од просечниот -личен доход по 
вработен остварен во претходната година на 
подрачјето на Републиката , 7% 
од вредноста на станот 

— корисниците на станот чии месечен приход 
по член на семејно домаќинство изнесува од 
81% до 90% од просечниот личен доход по 

' вработен остварен во претходната година на 
подрачјето на Републиката 8% 
од вредноста на стандт 

— корисниците на станот чии /месечен приход 
по член на семејно домаќинство изнесува од 
91% до. 100% од просечниот личен доход по 
вработен остварен во претходната година на 
подрачјето на Републиката 1 90/о 
од вредноста на станот . . 

— корисниците на станот чии месечен приход 
по член на семејно ,домаќинство^ изнесува 
над 100% од просечниот личен доход по 
вработен остварен во претходната година на 
подрачјето на Републиката 100/о 
од вредноста на станот. 

Под вредност на станот се подразбира купопро-
дажната вредност односно ревалоризираната вред-

н о с т намалена за процентот на амортизацијата 

Член 2 
Обврската за здружување сопствени средства при 

доделување општествен стан, не се однесува на ко-
рисниците на пензии кои добиваат заштитен додаток 
на пензијата 

Член 3 
. Како месечен приход на корисниците на опште-, 

стоените станови и на членовите на нивното семејно 
домаќинство; се сметаат приходите што, тие ги ос-
твариле “ во претходната година^ по сите. основи на 
КОИ се плаќа данок (личен доход на работник, при-
“ход од вршење земјоделска дејност и од самостојно 
вршење на стопанска и професионална дејност, при-
ход од авторски права, приход од имот, односно 
вкупен приход на работникот “и на членовите на 
неговото семејно домаќинство). . 

Како вкупен приход во смисла, на оваа одлука 
не се сметаат приходите што според постојните про-
писи е предвидено да не се земаат предвид при 
утврдувањето на имотната состојба на семејното до-
маќинство. 

Член 4 
'Средствата уплатени како сопствено учество при 

добивањето општествен стан се враќаат преку на-
малување на- станарината за делот на амортизаци-
јата на .становите за период кој го определува Здру-
жената самоуправна интересна заедница на станева-
ње на град Скопје, зависно од висината- на уплате-
ните средства. 

v Член 5 
Комисијата за станбени прашања на Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија1 (Комисија) 
при доделувањето стан на органот односно организа-
цијата односно работната заедница на органот или 
организацијата ги известува и за вредноста на ста-
нот. v 

Член 6 
Органите и организациите/ односно работните 

заедници од член 5 на оваа одлука, во актот, за 
доделување општествен. стан на конкретен корисник, 
согласно со одредбите од член 1, го определуваат 
сопственото учество. ' 

Член 7 
Комисијата за станбени прашања во решението 

за доделување стан го наведува и износот што како 
сопствено учество се уплатува на сметка на средства-' 
та за станбена изградба на републичките органу и 
организации и општествено-политичките организации,, 
кај Здружената самоуправна интересна заедница за 
стан о вање на град Скопје. 

Член р, -
Во договорот за користење на стан, Здружената 

самоуправна интересна заедница за становање на , 
град Скопје, зависно од висината на сопственото 
учество, го определува времето за кое корисникот 
плаќа намалена станарина. 

Член 9 
Сопственото учество се уплатува во рок од 30 

дена од денот на добивањето решение за доделувале 
општествен стан на користење, односно 30 дена пред 
давањето на зградата во употреба. 

4 - Член 10 
,Доколку корисникот не г“о уплати сопственото 

учество во рокот од претходниот член, ќе се смета 
дека се откажал од правото на користење на станот. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила осмиот' ден од де-

нот на објавувањето во „Службен . весник на СРМ“. 

Бр. 03-3^3/1 ' I 
23 јуни 1987 година 

Скопје t . 
Претседател 

на комисијата за станбени прашања, 
д-р Андреј Токарев, с. р. 

528. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за' основите на постапката ѓгред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното4 дејство на 
неговите одлуки на седницата одржана на 13 мај 
1987 година,, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 15 став 1 точка 1 од Пра-
вилникот за основите и мерилата за решавање на 
станбените потреби, донесен од работниците во Ра-
ботната - заедница — Заеднички служби во состав на 
Трговската работна организација „Фотоцентар" во 
Скопјб, со референдум одржан на 15 март 1983 го-, 
дина. 

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

, 3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
со предлог поднесен до Уставниот суд, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и ' законитоста на 
член 15 став 1 точка 1 од Правилникот означен во 
точката 1 од оваа одлука. Според наводите во пред-
логот со означената одредба спротивно на Законот 
и уставните начела на еднаквост и рамноправност 
се изедначува станбената состојба на работниците 



26 јуни 1987 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ , Бр. 27 - Стр. 493 

кои се без стан, живеат кај родители или се потста-
нари затоа што тие^ се разликуваат во поглед на 
правата и обврските кои произлегуваат од нивниот 

, станбен статус. 

4. На седницата Судот утврди дека член 15 став 
1 точка 1 од Правилникот предвидува работникот 
кој е без стан кој живее во стан кај родителите и 
кој живее во -стан како потстанар добива еднаков 
број бодови. , 

5. Поаѓајќи од уставното начело на заемност и 
солидарност, Судот смета дека работникот без стан,, 
односно работникот потстанар, се наоѓа во поне-
поволна станбена состојба од работникот кој живее 
кај своите родители. Ова затоа што потстанарот е 
лице без стан, а работникот кој живее кај своите 
родители е корисник на стан и има право трајно 
и непречено да го користи тој стан под услови опре-
делени со Закон. ' ' -

Со оглед на тоа што овие две категории на 
работници се наоѓаат во различна станбена ситуа-
ција, односно степенот на нивната станбена загрозе-
ност е различен, Судот смета дека по тој основ 
треба и различно да се вреднуваат. ^ 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека член 
15 став 1 точка 1 од означениот Правилник не е 
во согласност со означеното уставно начело. 

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

, У. бр. 70/87 
13 мај 1987 година 

. Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. p.. 

529. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15, ^алинеја 21 и член 20 од Законот за, основите 
на постапката ,пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 27 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член '74 од Статутот на Земјоделската задруга 

„Кукла“ во село Куклиш, ,општина Струмица, доне-
сен од работните луѓе - во Задругата и здружените 
земјоделци со референдум одржан на 10 декември 
1985 година, во делот во кој, како посебен услов 
за именување директор на Задругата, е предвидено 
познавање на проблемот , од селското земјоделско сто-
панство; 

б) член 18 од Правилникот за организација и 
систематизација на работите и работните задачи на 
работниците, донесен од Собранието на Задругата 
одржано на 6 декември 1985 година, во делот во кој, 
како посебен услов за вршење на работите и работ-
ните задачи референт за кооперација и репромате-
ријали, откуп на земјоделски и сточарски производи, 
е предвидено над 3 години работно искуство. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Земјоделската задруга „Кукла“ во 
село Куклиш, општина Струми“ца на начин предви-
ден з а ' објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе по,стапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на член 74 од Статутот и 
на член 18 од Правилникот означени во точката 1 
од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за 
нивната уставност и законитост. 

' 4. На седницата Судот утврди дека во член 74 
од Статутот се предвидени посебните услови за име-

нување на директор на Задругата, меѓу нив, и усло-
вот познавање проблемите 'од селското (земјоделско “ 
стопанство. 

Согласно член 210 став 3 од Уставот на СР Ма-
кедонија, на секој граѓанин под еднакви услови му 
се достапни секое работно место, и функција во 
општеството. Според, член 168 став 1 од Законот за 
здружениот труд, работен однос може да гзаснова 
секој о,ној што ги исполнува условите што работни-
ците во основната организација ќе ги утврдат спо-
ред потребите на процесот на трудот, условите на 
трудот, работите и работните задачи во таа Орга-
низација, во согласност, со самоуправниот општ акт 
и со Законот. 

Имајќи ги предвид означените уставни и закон-
ски одредби, како и фактот дека работен однос зас-
нова и индивидуалниот работоводен орган, ,“Судот 
смета дека и при предвидувањето ,на посебните ус-
лови за него, мора да се поаѓа од изн,есените општи 
услови што ги предвидува Законот за здружениот j 
труд. -

. П,редвидувањето, пак. на услови кои не произле-
гуваат од природата и процесот на, работата и кои 
се недостатно . дефинирани а се без определена со-
држина, можат според мислењето на Судот, да дове7 
дат до нееднаквост на граѓаните и да го попречат 
остварувањето на уставното начело за достапноста 
на секое работно место и функција во општеството 
на секој граѓанин под еднакви услови. Во конкрет-
ниот случа,ј, непостоењето на објективни критериуми 
за, утврдување на условот познавање на проблемите 
од селското земјоделско стопанства на задругата мо-' 

. же да води кон субјективна оценка на квалитетите 
односно, условите на кандидатите. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 74 
од Статутот, како посебен услов за именување ди-
ректор ,на задругата, е предвидено кандидатот да ги 

' познава и проблемите од селското земјоделско сто-
панство, Судот оцени дека оваа1 одредба, во нејзи-
ниот означен дел, не е во согласност со изнесените 
уставни и законски одредби. 

5. Во член- 18 од Правилникот за организација 
и систематизација на работете и работните задачи 
на работниците се . предвидени посебните услови за 1 

вршење на работите и работните задачи референт за 
кооперација и репроматеријали, откуп на земјодел-
ски и сточарски производи, и меѓу нив, и условот 
над 3 години работно искуство. 

Според член 7 став 3 од Законот за работните 
односи („Службен весник на СРМ“ бр., 45/77, 3/83, 
3/85, 42/85, 19/86 и 46/86), ако работниците во само--^ 
управниот општ акт со кој се уредува работниот 
однос го утврдиле како посебен услов и работното 
искуство, тоа за ,раководните и по сложеност и од-
го,ворност на нив слични работи и работни задачи 
не може да биде подолго од 6 години, а за остана-
тите помалку сложени работи и -работни задачи не 
подолго од 2 години. 

Со оглед на тоа што во член 18 од овој правил-
ник работното искуство за означениот референт е 
предвидено на повеќе од 3 години, Судот оцени дека 
тој, во означениот дел, не ,е во согласност со член 
7 став з од Законот за работните односи. , 

Врз оонова на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 'на оваа одлука.5 

У. бр. 15/87 , ; 
27 мај 1987 година 

Скопје 
Претседател ' 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче. Козаров, с . р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

195. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за ста-

росното осигурување на земјоделците („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 15/78) и член 26 став Ѓ точка 17 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна за-
едница за старосн о осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), а во согласност 
со Собранието на Социјалистичка Република 'Маке-
донија, Собранието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за старосно осигурување на земјо-
делците, на седницата одржана на 20 мај 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОС-

НИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ВО 1987 ГОДИНА 

Член 
Заради порастот на трошоците на животот во 

1987, година минималните старосни пензии и семеј-
ните пензии до висината на минималната старосна 
пензија се усогласуваат за 60 насто и изнесуваат 
4.000 динари месечно. 

Член 2 1 
Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 

припаѓа сметано од 1 јули 1987 година. " 

Член з 
Усогласувањето на пензиите според оваа одлука 

ќе се изврши по службена должност, без донесување 
на решение. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од ,де-

нот на објавувањето во „Службен весник на C?M" 
а ќе се применува од 1 јули 1987 година. 

Бр. 02-23 
22 мај 1987 година 

Скопје 
За претседател, 

Методија Петревски, с. р, 

О Гласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I, - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води процесна постапка за раз-

вод на брак по тужбата на тужителката Снежана 
Ангеловска од с. 'Грдовци против тужениот Трајче 
Атанасовски, со непозната адреса на живеење. 

За привремен застапник на тужениот е поставен, 
адв. Никола Цубалевски со решение, на Меѓ.уопштин-
скиот. центар, за социјална работа вџ општините на 
град Скопје, бр. 0906-1654- од 26. VI. 1987 година, кој 
ќе го застапува тужениот до неговото јавување во 
судот. 

- Од Општинскиот ,суд Скопје I — Скопје, IX. П. 
бр. 982/87. ^ ' (98) 

. ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
' Пред Општинскиот суд СкопјеЛ - Скопје се води 

постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Петар Ристовски од нас. Илинден, Скопско, ул. „710" 
бр. 15, против тужената Роница Ристовска, со непоз-
ната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Роница Ристовска во рок 
од 60 дена да се јави во Општинскиот суд Скопје II 
— Скопје. ' ' / 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, VIII П. 
бр.̂  2355/86. ' 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
“по тужбата- на тужителот Ангеле Патриклиев против 
тужената Елизабета Патриклиева yJi. „Димитрија Чу-
повски“ бр. 54-а, од каде е иселена и замината' во 
непознат правец. 

Се повикува тужената Елизабета Патриклиева да 
се јави во овој-суд во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас или во истиот рок да ја достави 
својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
на истата ќе и биде одреден привремен старател кој 
ќе ги застапува нејзините интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
1875/87. “ , (96) 

ОПШТИНСКИ СУД ,ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба на тужителот Саќипи Џемали од Бар против 
тужените Изаири Саќип и др. од Тетово, за долг, 
Вредност на спорот 340.000 динари. 

Се повикува тужениот Изаири Саќип од Тетово, 
ул.- „Орце Николов“ бр. 13, сега со непозната адре-
са во САД, да се јави во рок од 30 дена пред Оп-
штинскиот суд во Тетово или да одреди свој пол-
номошник кој што ќе ги штити неговите интереси 
пред судот. 

"По истекот на овој рок на тужениот ќе му биде 
поставен привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово за да ги штити неговите 
интереси до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 358/85. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
' ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 53 од 4. VIII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-96-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Земјо-
делско-сточарската задруга „Радовка", с. Радово, 
Струмичко, Ц. О., со следните податоци: Задругата 
е основана од 17 индивидуални земјоделци на одр-

,-жаното основачко собрание на 1. VI. 1986 година. 
Задругата се занимава со.-
— земјоделско и сточарско производство, 
— откуп и пласман на земјоделско и сточарско 

производство, 
— преработка на земјоделски и сточарски про-

изводи, 
— откуп и промет на шумски плодов^,, шумски 

растенија, печурки и полжави, 
— набавка и промет со сите1 видови репромате-

ријали потребни за земјоделството и сточарството; 
— вршење на услуги и давање совети на земјо-

делците. . ' ' 
Задругата во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка и за обврските спрема трети 
лица одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата одговараат и основа-
чите со по 10.000 динари. 

Овластено лице за застапување е Ристо Иванов 
Назов од с. Радово, вршител на должноста дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штиц, Фи. ,бр. 
53/86. (558) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 43/86 од 7. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-15-0-0, го запиша во судскиот 
регистар евидентирањето, на деловна единица — ма-
гацин Земјоделска задруга „Пирок“, с. Мокриево, 
Ц. О., со следните податоци! 

Деловна единица — магацин Ваљево со седиште 
во Ваљево, на Зелен пазар. 

Врши складирање и продажба на големо и мало 
на сите видови земјоделски,- градинарски производи 
и јужно овошје, грозје, ја јца/житни производи, како 
и конзервирано овошје и зеленчук. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр! 
43/86, , (559) 
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Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 39 од 12,. VI. 19Ѕ6 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-14-0-0, го запиша во судскиот 
регистар евидентирањето на деловни единици — от-
купни пунктови на Земјоделската задруга „Карбино", 
с. Владевци, со следните податоци: 

1. Откупен пункт во с. Василево, Струмичко, 
2. Откупен пункт во с. Муртино, Струмичко. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

39/86. t ' (560) 

Окружниот стопански суд во Штип,, со реше-
нието Фи. бр. 30 од 6. V. 1986 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-38-0-0; -го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на деловна единица — пиљара на 
Земјоделската задруга „Босиљанка" — с. Босилово. 

Задругата основа своја деловна единица — пи-
љара, под фирма: Земјоделска задруга „Босиљанка" 
т - с. Босилово, пиљара бр. 1 — с. Босилово. 

Од Окружниот стопански' суд во Штип, Фи. бр. 
30/86. х (561) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решет 
нието Фи. бр. 25 од 7. III. ' 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-74-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Земјо-
делската 'задруга „Дукатино", с. Дукатино, Стру-
мичко, под фирма: Земјоделска задруга „Дукатин-
о “ — с. Дукатино, Струмичко. v 

Основни дејности: 
— планирање, организирање и унапредување на 

сопственото земјоделско и сточарско производство, 
како и производство на здружените земјоделци и 
индивидуални земјоделски производители, стапувајќи 
со нив ,во кооперативни односи,- ' 

— производство на тутун од сопствените повр-
шини и од површините на здружените земјоделци 
и кооперанти; 

— набавка и продажба на репроматеријали, зем-
јоделски машини и орудија за потребите на задру-
тата, здружените земјоделци и индивидуалните зем-
јоделски производители и на сите видови стоки за 
широка потрошувачка; 

— земање земја под закуп од здружените зем-
јоделци (стари и неспособни за работа) со постојан 
месечен надоместок, создавај/ќи на тој начин мож-
ности за решавање на социјалната сигурност; 

— здружување на механизацијата на здружените 
земјоделци со цел остварување на програмирано ко-
ристење на машините и планско земјоделско про-
изводство; ' - 1 , 

-t- откуп и промет на сите видови земјоделски 
,и сточарски производи и прехранбени артикли,-

— откуп и промет,на шумски растенија, печурки 
и СЛИЧНО; 

— преработка и доработка на земјоделски и сто-
чарски ПРОИЗВОДИ; 

— изработка, откуп и пласман на домашни Ра-
котворби; 

— штедно-кредитно работење (прибирање на па-
рични средства и давање заеми); 

— организирање и пружање на угостителски и 
хотелски услуги; 

' — организирање на дејности за подобрување на 
условите за живот и работа на населението во на-
селените места каде што делува .задругата; отвора-
ње на занаетчиски 'работилници, одделни сервиси, 
комунални објекти и друго; 

— организирање на соодветни дејности за раз-
вој и подобрување на културниот, просветниот и 
спортскиот живот на својата територија; 

— вршење на сите услуги и пружање на струч-
на помош во врска со организирањето и унапреду-
вањето на земјоделското и сточарското производство; 

— промет со сите' видови индустриски стоки за 
широка потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци на големо и мало преку свои продавници, 
самопослуга и друго; 

— откуп, пласман на техничко и огревно ,дрво 
и градежни материјали. 

Во правниот промет Земјоделската задруга „Ду-
к а т и н о " — с. Дукатино има неограничени овлас-
тувања. 1 

Земјоделската задруга ^ „Дукатино“ - с. Дука-
тино за своите обврски одговара со сите свои сред-
ства —- целосна одговорност. ? 

За обврските на Земјоделската задруга „Дука-
т и н о “ — с., Дукатино основачите одговараат со по 
10.000 динари. 

Ефтим Илиев Смилков од с. -Дукатино, вршител 
на должноста директор на ЗЗ „Дукатино“ — с. 
Дукатино има неограничени права за претставување, 
застапување и потпишување на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
25/85. (562) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. НО од 9. VI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-693-0 о, го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на СИЗ настаната со про-
мени во организирањето под фирма:' ОСИЗ за пре-
дучилишно и рснорно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата, Ц. О. — Делчево. 

Основна дејност згрижување, воспитание и обра-
зование на децата од предучилишна возраст; основно 
воспитание и образование; 

— организиран одмор и рекреација на деца до 
15 годишна возраст; 

г - парични примања на деца во вид на посебен 
додаток; 4 

— опремување на новородени деца и , детски до-
даток; 

— превоз, сместување и исхрана на учениците 
оддалечени од организацијата за основно воспитани^ 
и образование и обезбедување на бесплатни учеб-
ници; 

— општествена исхрана на учениците за време 
на наставата; ^ 

— продолжен дневен и полудневен престој на де-
цата од предучилишна и уч,илишна возраст; 

— врши други работи регулирани со закон, оп-
штествени договори и самоуправни спогодби. 

Заедницата има неограничени овластувања во 
правниот промет со трети лица. 

Во правниот промет со трети лица ОСИЗ одгова-
ра со сите свои средства., 

ОСИЗ ќе ја застапува Механџиски Димитар, в. д: 
секретар, со неограничени овластувања во застапу-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
110/36. ч ' (584) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 159 од 13. II. 1987 година на регис-
тарска влошка бр. , 1-40-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата со следните 
податоци: Досегашната фирма на Економското учи-
лиште „Борис Кидрич", со целосна одговорност Скоп-
је, ул. „Божидар Аџија“ бр. 5, се 'менува и во идни-
на ќе гласи: Економско-правно ,училиште „Борис 
Кидрич", Ц. О. Скопје,' ул. „Божидар Аџија“ бр. 5. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1-59/87. (108) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1290 од 25. XII. 1985 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2046-0-0-0. ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено' за 
застапување на Градежната занаетчиска услужна за-
друга „Пирин“, Р. О. — Скопје, ул. „Шарпланинска" 
бр. 36, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Јованов Александар, в. д. директор,, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник в. д. 
директор Паковски Александар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, (^рег. 
бр. 1290/86. (8) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. -301 од 1. VII. 1986 година на регис-
тарска влошка бр. 547 ја запиша во судскиот регис-
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тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Технички факултет — Битола, ,со ц. о., со 
следните податоци: Лице овластено за застапување е 
проф. д-р Александар Орановски , " декан, со неог-
раничени овластувања. 

Му престанува овластувањето 'на Михаил Бомбол. 
'Од Окружноит стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 301/86. . ' . - ( 1 0 ) 

Окружниот, стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 313 од 8. VII. 1986 година, на регисг. 
тарска влошка бр. 14, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Земјоделски училишен центар „Борис Кид-
рич" - Битола, со. ц. о., со следните податоци: Ли-
це овластено за застапување на РО е Александар 
Крстевски, индивидуален работоводен орган, дирек-, 
тор со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 313/86. , (11) 

Окружниот стопански суд вс^ Битола, со реше-
нието Срег.'бр. 421 од 17. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 191, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата на работната организаци-
ја Медицински училишен центар — Битола, .со ц. о., 
со следните податоци-. Се менува фирмата на Ме-

ч дицинското училиште — Битола, и? истата гласи: 
Работна организација — Медицински училишен цен-
тар Битола, со ц. о. ' . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
б р . 421/86.' , , (12) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 390 од 26. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 8, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата на РО Училишен центар 
за музичко образование — Битола, со следните по-
датоци: Се менува фирмата на Музичкото училиште 
— Битола и истата гласи: Училишен центар за1 му-
зичко образование — Битола, со ц. о. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 390/86. /. , (13) 

Г -
Окружниот стопански суд^ во Битола, со реше-

нието Срег. бр. 310 од 7. VII. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 98 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Општинската 
самоуправна интересна заедница за водостопанство 
— Крушево. ' ' -

Основна дејност: 
— 140212 — договарање и самоуправно спогоду-

вање за прашањата од Заеднички интерес на корис-
ниците и на давателот на услугите од' областа на 
водостопанството; 

, — заштита од штетно дејство на водите,-
— заштита на водите од загадување и за други -

потреби во врска со водите од загадување/' 
Во правниот промет со трети лица има целосни 

овластувања. 
За своите обврски Заедницата одговара со сред-

ствата со кои располага/ 
Име на лицето овластено за застапување е Бла-

гоја Крстевски, в. д. секретар, со неограничени овлас-
тувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 310/86. . - (14) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 357 од 20. VIII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 9, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштит — ,Ресен со следните подтоци: Ли-
це 'овластено зц застапување е Мемед Керимовски, 
претседател на Собранието на СИЗ, со неограничени 
овластувања. 

Му престанува овластувањето на^ Хаџиевски Сте-
фан Александар. 

Од Oкpvжниoт стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 357/86. (15) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 221 од 9. V-. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 96 го запиша во судскиот регис- -
тар основањето и. конституирањето на Општинската 
самоуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Струга, со Ц. О. ^ 

Истовремено се запишува и бришењето од суд-
скиот регистар ,и престанок со работа на Општин-
ската самоуправна интересна з“аедница за образова-
ние и наука —- Струга и Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена- заштита на де-
цата — Струга. Основана е со Самоуправната спо-
годба за основање на СИЗ бр. 02-165/1 од 14. IV, 
1986 година. 

Основни дејности: 140231, 140235 — ОСИЗ“ за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а во рамките на овлас-
тувањата утврдени со Самоуправната спогодба за неј-
зиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица оваа ОСИЗ одговара со сит,е свои средства. 

Лице овластено за застапување е Анастас Костој-
чиповски — секретар на Собранието на ОСИЗ со не-

. ограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Б,итола, Срег. 

бр. 221/86. х (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1235 од 30. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2019-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената — проширувањето на спо-
редната дејност на Земјоделската задруга „Горѓи 
Митров“, P. ,O. — с. Миравци, Гевгелиско, со след-
ните податоци: Се запиша проширувањето на според-
ните дејности со.- ' 

— селски туризам и угостителство;' 
. . — трговија на мало со прехранбени4 производи, 

леб, печиво, млеко и млечни производи, зеленчук, 
овошје и ,преработки, алкохолни пијалаци и произ-
води за домашни потреби,-

— трговија на големо со прехранбени произво-
ди, жито и мл^нски производи: зеленчук, овошје, до-
биток и живина, разик животни продукти и произ-
води за домашни потреби,-

—- трговија на мало со непрехранбени производ 
ди, обубки, кожа и гума. и пластика, отпадни мате-
ријали и секундарни суровини од црна и обоена ме-
талургија; 

/— трговија на големо со непрехранбени произ-
води, обувки, кожа, гума и пластика, огревно дрво 
и градежни материјали, мешана стока, отпадни маз 

теријали и секундарни суровини од црната и обое-
ната металургија. . . ' ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1235/86. - (17) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
,н,ието Срег. бр. 1213 од 31. XII. 1986 ,година, на ре-
гистарска влошка бр 1-354-0^0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената лај? лицето овластено за 
застапување на Ветеринарната, станица ,„Напредок'", 
Гевгелија, ул. ,,7-ми Ноември“ бр. 75, СО' следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник' Коста-
дин Малев, директор, а се запишува новиот застап-
ник Кичуков Т., Вили, вршител на должноста ди-
ректор за време од шест месеци, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1313/86. . / , (18) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1214 од 31. XIX. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 3-2085-0 0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето на v 

ЧСИЗ под фирма; Општинска самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и ?основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, со 
целосна одговорност, Крива Паланка ,ул. ,„Маршал 
Тито“ 40. 
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Општинската самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и 'општествена заштита на децата-е основана со Са-
моуправна спогодба бр. 010-37 од 3. III. ,1986 година 
од 26 основачи. 

"Основни дејности ; 
14Q231 ч—- СИЗ во областа на образованието. 
ОСИЗ во празниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со Самоуправната спогод-
ба за нејзиното основање. 

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

Лице овластено за застапување е Горѓи Милен-
ковска секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд - во Скопје, Срег. 
бр. 1214/86. (19) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со .реше-
нието Срег. бр. 1213 од 31. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-2108-0-0-0, го запиша во суд- ' 
скиот регистар основањето и конституирањето на 

5 СИЗ под фирма: Општинска самоуправна интерес-
на заедница за култура, физичка култура и инфор-
матика, со целосна одговорност, Крива Паланка ул. 
„Маршал Тито“ бр. 40. 4 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
. култура, физичка култура и информатика е основа-

на со Самоуправна спогодба број 010-25 од 3.- III. 
1986 година, од 27 основачи. -

Основни дејности: v . 
140133 — СИЗ во областа на културата. 
ОСИЗ во правниот промет со трети лица иста-" 

пува во свое име и за своја сметка а во рамките 
на овластувањата утврдени со Самоуправната ото-, 
годба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица ОСИЗ одговара со сите свои средства. 

, Лице овластено за заст,апување^ е Горѓи Милен-
ковска секретар без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1213/86. - (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1304 од 31. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1419-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на СИЗ со следните пода-
тоци.- Се запиша бришењето поради престанок на 
Општинската самоуправна интересна заедница за об-
разование и научни дејности, со целосна одговор-
ност, Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1304/86. . - (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје, ,со реше-
- нието Срег. бр. 1306 од 31. XII. 1986 година, на ре-

гистарска влошка бр. 3-1418-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на СИЗ со следните по-
датоци: Се запиша бришењето поради престанок на 
Општинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, со целосна одговор-
ност, Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1306/86 (22) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
,нието Срег. бр. 1305 од 31 XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1484-0-0-0, го запиша во, суд-
скиот регистар бришењето на СИЗ со следните по-у 
датоци: Се запиша бришењето поради престанок на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата, со целосна одговорност, Крива Паланка, 
ул. „М. Тито“ бб. 

Од1 Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр̂ . 1305/86. (23) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1303 од 31. XII. 1986 година, на 
регистарска влошка бр. 3-1483-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар t бришењето на СИЗ со следните 

податоци: Се запиша бришењето поради престанок 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
физичка култура, со целосна одговорност, Крива Па-
ланка, ул. ,„Маршал Тито“ бб.^ 

Од .Окружниот стопански“ суд во Скопје, Срег. 
бр. 1303/86. (24) 

Окружниот стопански суд во Скопје/ со' реше-
нието Срег. бр. 35 од 13. I. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2060-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга ,„Агротик", Р 
О. .— Кавадарци со следните податоци.- Се брише 
досегашниот застапник Телев Златко в. д. директор, 
без ограничување, а се запишува новиот законски 
застапник, дипл. шум. инж. Стојан Доневски, дирек-

,тор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр, 35/87. - “ (25) 

Окружниот стопанскит суд во Скопје, со реше-
нието Срег, бр. 1271 од 16. I. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1617-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заедницата за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, со Ц. О. — Куманово, ул. „Тодор 
Велков“ бб, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Живко Јакимовски, претседател, 
а за нов застапник се запишува Благе Ивановски, 
претседател на Извршниот одбора без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1271/86. (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје,j со 'реше-
нието Срег. бр. 1049 ,од 27. XI. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2104-0-01 О, го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 

.под фирма: Договорна организација на здружен 
труд за градежно-занаетчиски работи „Кичево“, П 
О. - Македонски Брод, населба „Горкачка". ДОЗТ 
е основана со Договорот зџ основање бр. 01-1/1 оТ 
24. VII. 1986 година. 

Договорната организација е основана од: Нико-
. динец Димче, Трајкоски Благоја, Спасеноска Елица 
'Грајкоска Лиљана, Трајкоски Тодор и Ристески 
Илија. -

Основни дејности-, поставување, поправка и одр-
жување на градежни' инсталации: внатрешни водо-
води, канализациони и електрични инсталации; за-
вршни и занаетчиски работи во градежништвото: фа-
садерски терацерски, молерофарбарски, паркетарсќи, 
гипсарски, штуко-мермерски, керамичарски, градеж-
но-браб^рски, градежно-лимарски и други градежно 
занаетчиски работи и завршни работи во градеж 

' ништвото. ч ' 1 
ДОЗТ во правниот промет со трети лица истапу-

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

ти лица ,ДОЗТ одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Никодинец 

Димче, работоводител, на ДС)ЗТ, без ограничување 
' Од. Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1049/86. , - (27) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр. 1317 од 13. I. 1987 година, на регистар-х 
ска влошка бр. 3-2110-0-0-0, го запиша во судскиот^ 
регистар основањето и конституирањето под фирма: 
Општинска самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно .воспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Македонски 
Брод. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со спогодба “бр.- 01-08/7 од 15. IV. 1986 година, од 31 
основачи. ,, 

Основна дејност: 140231 — СИЗ во областа на об-
разованието. , ^ 

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка со целосна одговор-
ност. 
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За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Златески Венче, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1317/86. , (28) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1316 од 13. I. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1365-0-0-0, го запиша во суд- ' 
скиот регистар бришењето на СИЗ со следните пода-
тоци: Се запиша бришењето на Заедницата за основ-
но образование, Ц. О. — Македонски Брод. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1316/86. (29) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. .1315 од 13. I. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1-363-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на СИЗ со следните по-
датоци: Се запиша бришењето на Општинската са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, Ц. О., Македонски Брод. -

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1315/86. (30) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр.- 1103 од 21. XI. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1.628-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со законот под фир-
ма: Монтажна задруга „Енерго Скопје“, Р. О. -
Скопје, ул. „Наум Наумовски-Борче" ,бр. 62 -
Скопје. 

Задругата е основана и запишана во судскиот 
регистар -со решението Фи. бр. 1086/80 од 22. XII. 
1980 година. 

Во' задругата се зачленети односно здружени 
следните задругари - занаетчии: Мајстороски Жив-
ко, Јовановиќ Славица, Вукашиновиќ Горан, Мечев 
Лазар и Шкр,иељ Расим. 

Основни дејности: 
— инсталатерска и водовод, 
— гасни постројки и канализација, 
— инсталатерска за централно греење и уреди за 

климатизација, 
— фасадерска, 
— терацерска, 
— керамичарска, 
— паркетарска, 
— облагање на подови. 
Задругата во правниот промет со трети лица ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
Задругата за своите обврски одговара со сите 

свои средства. 
Здружените занаетчии супсидијарно одговараат 

за обврските на задругата сторени во правниот про-
мет со трети лица, секој до износот на здружениот 
влог, кој изнесува 10.000 динари. . 4 

Се брише од судскиот регистар Јанкоски Славе, 
в. д. директор, а се запишува новиот овластен зас : 

тапник Мајстороски Живко, в. д. директор, со .неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1103/86. (31) 

Окружниот, стопански' суд во Скопје, со реше- ,-
нието Срег. бр. 18 од 1. I. 1987 година; на регис-
тарска влошка бр. 1-320-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Гуро Салај“, 
Ц. О. — Скопје, ул. „718" бр. 1, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Илиоски Ми-
лош, директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Галабов Борис, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 18/87. ' .. (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 31 од 8. I. 1987 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1188-4-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на својството на лицето овласте-
но за застапување на Универзитет „Кирил и Мето-
диј“ — Скопје, Универзитетски центар за математич-
ко-технички науки, О. Сол. О. ,со ООЗТ — Скопје, 
ООЗТ Машински факултет — Скопје, со следните 
податоци: Досегашниот застапник проф. д-р Гаврило 
Гаврилоски, ,вршител на должноста декан, се запи-
шува во судскиот регистар со својство на декан, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 31/87. (33) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1336 од 31. XIX. 1^86 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1372-0-0-0, го запиша следно-
то : Се запиша бричењето поради престанок на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, со целосна одговор-
ност — Скопје, улч ,,Кочо Рацин“ бр. 14. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1336/Ѕ6., (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието СЈрег. бр. 1337 од 31 XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1394-0-0-0. го запиша вонсуд-
скиот регистар бришењето на СИЗ со следните по-
датоци: Се запиша бришењето поради престанок на 
Републичката самоуправна интересна заедница за ос-
новно образование, со целосна одговорност — Скопје, 
ул. „Пролет“ бр. 1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1337/86. (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 54 од 16. I. 1987 година, на1 регис-
тарска влошка бр .1-1590-15-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 

-застапување на Медицински факултет, О.. (Сол. О. — 
со ООЗТ — Скопје, при Универзитетска^ центар 
за медицински науки — Скопје, ООЗТ Клиника за 
инфективни болести и фебрилни состојби — Скопје, 
ул. ,„Водњанска" бр. 17-а, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник проф. д-р Бојана Гру-
е в с к а , в. д. директор, а се запишува новиот застап-
ник Прим. асс. д-р Димитар Димитриев, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 54/87. ^ , 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 28 од 10. I. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2048-0-0-0, ги запиша во суд-
скиот регистар привремените мерки и промената на 
лицето овластено за застапување на Училиштето за 
средно образование од металско-машинска и култу-
ролошка струка ,Јосип Броз Тито“, Ц. О., ул. „Вељ-
ко Влаховиќ" бб — Скопје, со следните. податоци 
Запишување ,на привремени мерки на општестве-
ната заштита и промена на лицето овластено за зас-
тапување. Се запишува привремен управник Петар 
Илиевски, без ограничување, ,а се брише досегаш-
ниот. застапник Арсова Славка, в. д директор. 

Од Окружниот стопански суд' во Скопје, Срег 
бр. 28/87. (37) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1334 од 12 I. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. з-1362-O-O-O, ја запиша .во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна интересна 
заедница за старосно осигурување на земјодел.ците, 
Ц. О. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ број 2, со 
следните податоци: Се брише досегашниот секретар 
Ефремов Киро. а се запишува новиот застапник 
Зрмановски Киро, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански -суд во Скопје, Срег. 
бр. 1334/86. ' (38) 
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/Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1295 од 31 XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-2109-0 0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и ' конституирањето на 

,СИЗ под фирма': Републичка самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата со 
целосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ 
бр. 14. 

Републичката самоуправна интересна заедница 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата е основана со 
Самоуправната спогодба за здружување во Републич-
ката заедница бр. 11-282/8 од 29. IV. 1986 година 
од 55 основачи. 

Основни дејности: 
'— предучилишно воспитание и образование, -“ 
— основно воспитание и образование, 
— општествена заштита на децата. 
Републичката самоуправна интересна заедница, за 

предучилишно и . основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата во правниот про-
мет со трети лица истапува во свое име и за своја 

1 сметка. 
За обврските Сторени во правниот промет со тре-

ти лица Републичката самоуправна интересна заед-
ница за! предучилишно и основно воспитание и обра-
зование и општествена заштита на децата одговара 
со сите свои средства — целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Здравка Андо-
новска, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1295/86. . (39) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 83 од . 30. I. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1735-0-0-0, ја запиша во суд-

.скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за .застапување на Земјоделската задруга 
..Југо-Прогрес", Р. О. — Гевгелија, со, следните по-
датоци: Досегашниот в. д. директор Димитар Прода-
нов, се запишува како, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 83/87. (47) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег.' бр. 120 од 6. TI. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1585-0-0-0, ја запиша во суд 
скиот регистар промената — проширувањето на спо-
редната дејност на Земјоделската задруга „Медите-
ран", Р. О. — с. Моин, Гевгелија, со следните подато-
ци: -Се запиша проширувањето на споредната деј-
ност СО: 

— вршење на транспорт на свои потреби и пот-
ребите на здружените земјоделци и кооперанти," 

— сервиси за одржување на земјоделски маши-
ни и друга опрема за домаќинството, угостителство-
то, одделни занаетчиски дејности на малото стопан-
ство; ' у 

— трговија на мало со прехрамбени производи, 
леб, печиво, млеко и млечни производи, з,еленчук, 
овошје и преработки, месо, живина, риба, месни про-
изводи, разни животни производи, алкохолни пија-
лаци и производи за домашни потреби; 

— трговија на големо со прехранбени . произво-
ди, жито и мелнички производи, зеленчук, овошје, 
преработка, преработка од овошје, ,добиток и жи-
вина, разни животни продукти и производи за до-
машни потреби,-

— трговија на мало со непрехранбени произво-
ди, обувки, кожа, гума, пластика, огрев, градежни 
материјали, мешана стока, отпадни материјали и 
секундарни суровини од црна и обоена металургија; 

— трговија на големо со непрехранбени произ-
води, обувки, кожа, гума, пластика, огрев, градежен 
материјал, мешана стока,' отпадни материјали и се-
кундарни суровини од црна и обоена металургија. 

Од Окружниот стопански суд ?зо Скопје, Срег. 
бр. 120/87, (48) 

Окружниот стопански суд во Скопје, оо реше-
нието Срег. бр. 158 од 5. II; 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1703-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Центарот за социјална работа „Де-
бар“, Ц. О. — Дебар, Со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Цветко Лалчевски, в. д. 
директор, а се запишува новиот , застапник Душан 
Страшевски, в. д, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 158/87. - (49) 

- Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 141 од 5. П.' 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-737-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Централното основно училиште ,„Димката 
Ангелов Габерот“, Ц. О. — с. Ваташа ул. „Страшо 
Пинџур" бр. 48, општина Кавадарци, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Мешков 
Никола, директор, а се запишува новиот застапник 
Мешков Ончо, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 141/87. - ' (50) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 142 од 3. П. 1987 година, на регис-, 
тарска влошка бр. 2-1218-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената нах фирмата, поблиската 
адреса пристапување кон здружување и „проширува-
њето на дејноста на Молеро-фарбарската - задруга 
„Слобода“, Р. О, - с. Петровец, Скопско, фирмата 
во иднина ќе гласи Градежно-занаетчиска задруга 
„Слобода“, О. Суб. О. Скопје, ул. „513" бб. 

Кон задругата пристапуваат следните задругари 
Митровски Томо, Џолев Димитар, Јордановски Ацо, 
Николовски Тасе, Алулоски Павле, Лотески Ристо, 
Балкоски Ламбе и Балкоски Љупчо. 

Се запиша проширувањето на дејноста со: 161 
— паркетарска; 157 - ѕидаро-фасадерска,- 1 бб - -
печкарска-керамичарска (за поставување печки и 
плочки) и 167 — терацерска (обложување површина 
со терацо). ^ , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 142/87. (51) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со' реше-
нието Срег, бр 536 од 21. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-656-0-0-0, ја запиша во судскиот4 

регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Заводот за стопанство и општествени деј-
ности на СРМ „Самоуправна практика“, Скопје, ул. 
,,Венијамин Мачуковски“ бр. 6, со следните подато-
ци : Се брише .досегашниот застапник Милошевски 
Арсо, директор, неограничено, а се запишува новиот 
застапник Димовски 'Нестор, .в. д. директо.р, неогра-
ничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје„ Срег. бр. 
536/87. . '(164) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 117 од 28. I. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-517-14-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здравствен дом на Скопје, ул. „Цве-
тан Димов“ бб — Скопје, ООЗТ за' примарна здрав-
ствена заштита „Гази Баба“, cb Н. Сол. О.; ул. 
„Мазари“ бб — Скопје, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник д-р Градимир Чанев-
ски, в. д. управник, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник д-р Домника Николовска, в. д. уп-
равник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 117/87. (52) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 150 од 7. II. 1987. година, на регис-
тарска влошка бр. 1-633-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање н.а Работната организација за подготвување и 
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прикажување на драмска дела на албански и турски 
јазик Театар на народностите — Скопје, ул. „192" 
бб, со Н. Сол. О. на ООЗТ — Скопје, со следните 
податоци.- Се брише досегашниот застапник Хамза 
Река, директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Фирдаус Хајрсдин, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот . стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 150/87. 1 ,. (53) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Срег. бр. 189 од 16. II. 1987.година, на регис-
тарска влошка бр. 2^38-0-0-0, ја запиша во .судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга .„Македонија“, Р. О., 
с. Илинден Скопско, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник на задругата Ивановски Љу-
бомир, в. д. директор, без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник Трајковиќ Митре Доаста, в. д. 
директор, без ограничување. 

б д Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 189/87. - (54) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 907 од 26. I. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2016-0-0-0, го1 запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната дејност, 
на Земјоделската задруга „Кучевиште“., Р. О. — с. 
Кучевиште, Скопје, со следните податоци.- Се запи-
ша пр“оширувањето на споредната'дејност со: 

— трговија на мало со прехранбени производи: 
леб, печиво, млеко и млечни производи,- зеленчук, 

-овошје, јужно' овошје и преработки; месо; живина,-
риба и месни преработки;, разни животни производи, 
алкохолни и' безалкохолни пијалаци ft производи за 
домашни потреби; 

t — трговија на мало со непрехранбени произво-
ди: обувки, кожа гума и пластика,- метални и елек-
тротехнички стоки, огрев ,и градежен материјал, ла-
кови и хемикалии; книги, ќанцелариски материјал и 
прибор, тутун и други непрехранбени производи; 
друга трговија “со мешани стоки,- трговија на мало со 
возила, гуми, резервни^- делови и др. 

— трговија на големо со прехранбени произво-
ди; жита и мелнички - производи,- зеленчук, овошје, 
јужно овошје ^и преработки, добиток, живина, дивеч 
и друго; разни животни производи и производи за 
домашни потреби; 

— трговија на големо со непрехранбени произво-
ди: сурова кожа, волна и друго,- метална и електро-
техничка стока; градежен, санитарен 'и инсталацио-
нен материјал;4 огревно и техничко - дрво,- трговија 
на големо со мешана стока; трговија на големо со 
индустриски отпадоци,- производи од црна и обоена 
металургија; секундарни суровини и друго. -

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 907/86. (55) 

досегашниот застапник Димовски Милан, а се ,за-
пишува новиот застапник Таневски Костадин, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, 
бр. 163/87. (57) 

Окружниот стопански суд. во Скопје, со реше-
нието, Срег. бр. 152 од 3. II: 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1690-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Вик-
тор Бубањ" Ц. О., с. Кадино, Скопско, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник' Крстов-
ска Драгица, в. д. д и р е к т о р / а се запишува новиот 
застапник Јованов Русомир, директор, без ограни-
чување. ' 

Од Окружниот стопански суд . во Скопје, Срег.. 
бр., 152/87. (58) 

Окружниот стоп-ански суд во СкоЛје, со реше-
нието Срег. бр. 119 од 6. П. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1196-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О. 
со ООЗТ — Скопје, булевар ,„Југославија“ бб, со след-
ните податоци-. Се брише досегашниот декан проф. 
д-р ишк. Јордан Бакаровски, а се запишува новиот1 

застапник декан проф. д-р инж. Мите Стаменовски, 
без ограничување. 

“ Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
119/87. , (59) 

^ Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 124 од 3. II. 1-9,87 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-2116-0-0-О, ја запиша во суд-
скиот регистар општествената организација за врше-
ње на стопанска ДЕЈНОСТ ПОД фирма: Здружение на 
композиторите на Македонија — Скопје, ул. „Максим 
Горки“ бр. 18. 

Основањето на Здружението е запишано во ре-
гистарот на општествените организации и здруже-
нијата на граѓаните под број 164 на 30. X. 1967 го-
дина со решение УП бр. 12-15489/67 од С,оцијалистич-
киот сојуз на работниот народ на , Македонија — 
Скопје.. ^ 

Основна дејност: 
070128 — продажба .на ,музичка и друга литера-

тура, грамофонски плочи, касети, музикални и сл. 
Општествената' организација ги има сите овлас-

тувања во правниот промет со трети лица за врше-
њето на стопанската дејност. За своите обврски во 
правниот промет со трети лица одговара со сите 
свои, средства. 

Лице овластено за застапување е Мој.совски Ла-
зар, раководител, без ограничување. 

ч Од Окружниот стопански / суд во Скопје, Срег. 
бр. 124/87. - (60) 

Окружниот стопанска суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 91 од 11. II. 1987 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-2063-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Термо-изолатерската задруга „Ламела“, Р. О., 
ул. „Антон Попов“ бр. 1, со -следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Ѓорѓиевски Стојадин, 
директор, без ограничување, а се запишува како нов 
застапник Икономов, Ванчо,, в. д. директор, без огра-
ничување. ' - I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, 
бр. 91/87. (56) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 163 од 5. II. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр, 2-1054-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената, на лицето овластено за 
застапување на Градежно-молерско-фарбарската за-
наетчиска задруга ,„Ново Скопје“, Р. О., Скопје, ул. 
„Мариовска“ бб, со следните податоци: Се брише 

Окружниот стопански суд во, Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1 од 29. I. 1987 година, на ' регис-
тарска влошка бр. 2-2113-0-0-0/ го запиша во суд-
скиот регистар основањето и( конституирање.то на 
Браварско-лимарската занаетчиска задруга „Металец“, 
О. Суб. О. - - Скопје /ул . „Фјодор Достоевски" ББ, 
под фирма: Браварско-лимарска занаетчиска задру-
га „Металец“, О. Суб. О. — Скопје, ул. „Фјодор Дос-
иевски“ бб. 

Задругата е основана со Самоуправна спогодба 
склучена на ден 9. XI. 1986 година. Основачи на зад-
ругата се; Радомир Терзиски, Цветан Јаневски, Гор-
ѓи Богоевски, Трајко Томовски, Симеон Спасовски и 
Лилјана Богоевска, сите од Скопје. 

Основни дејности: браварска и лимарска (изра-
ботка на. производи и услуги од градежна и друга 
јЗраварија и лимарија). 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица, задругата одговара со сите свои средства. 
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За обврските на задругата сторени во (Правниот 
промет со трети лица одговараат супсидијарно осно-
вачите ' до износот од 250.000 динари за секоја об-
врска. 

Лице овластено за застапување е Радомир Тер-
зиски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1/87. , (61) 

-Окружниот стопански суд во Скопје, со, реше-
нието Срег. бр. 1210 од 3. II. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр., 4-2114-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар Работната заедница под фирма: Ра-
ботна заедница за феријалниот сојуз на Македонија, 
Њ Сол. О. —- Скопје, ул. „Пролет“ бр. 25. 

Основн/и дејности: 
080111 — хотели, мотели пансиони и туристички 

населби со сезонско работење: 
080113 — работн,ички, детски и младински одмо-

ралишта; 
0SQ119 — други услуги на сместување, ноќева-

лишта. гостилница планински домови,-
080121 — ресторан со послужување,-
080123 ,— ресторан на општествена исхрана; 
080202,— услуги на организација и посредување 

во организација на патување, излети, екскурзии и 
други туристички аранжмани во земјата, и во ^стран-
ство; цосредување во .сместување на туристи во об-
јекти во индивидуална сопственост и друго посре-
дување во^ областа на туризмот. 

-Работната заедница на Фермјалниот сојуз на Ма-/ 
кедонија истапува, во правниот промет со трети 
лица во свое ,име и за сметка на Феријалниот сојуз 
на Македонија. - 4 

Во правниот промет со трети лица Работната за-
едница на Феријалниот сојуз на Македонија, одго-
вара неограничено со средствата со кои располага. 

За обврските на оваа работна заедница сторени 
во правниот промет со трети лица одговара неогра-
ничено солидарно Феријалниот сојуз на Македонија. 

Лице овластено за застапување е Костовски Јане, 
в. д. раководител, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1216/86. (62) 

окружниот стопански суд во -Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 181 од .12. II. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2118-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар ^основањето и конституирањето на 
ДОЗТ под фирма: Договорна организација на здру-
жен труд за завршни работи во градежништвото 
.,Унимат", Ц. О. - - Скопје, ул. „Маџари" бб. 

' Договорната организација на здружен труд е 
основана со договор од 16. IX. 1986 година од след-
ните основачи: Душко Чангов,, Душко Павличковски 
и Борко Петрушевски„ сите од' Скопје. 

Основна дејност: завршни работи во градежниш-
твото. 

Договорната организација на здружен труд во 
правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка, а за своите обврски сторени во 
правниот промет со трети лица , одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување е Душко Чангов, 
директор, без 'ограничување.^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 181/87. (63) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 153 од 7. II. 1987 година, на'регис-
тарска влошка бр. 1-568-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
.вање на Пионерскиот дом ,„Братство Единство“, Те-
тово, со Д. О., ул. „Браќа Миладинови“ бр. 132, со 
следните податоци: Се брише, досегашниот застапник 
Иљјази Риза, директор, неограничено, а се запишу“-
ва новиот застапник Салајдин Казими, директор; со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 153/87. \ ' (64) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 114 од 4. JI. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1888-0-0-0; ја запиша во судскиот 
регистар промената на ,својството на лицето овлас-
тено за застапување на Градежно занаетчиската зад-
руга „Синтеза“, Р. О. — Скопје, ул. „Павле Илич“, 
бб, општина “Чаир, Скопје, со следните податоци: 
Досегашниот -в. д. директор Тодоровски Спиро, се за-
пишува како директор, без Ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 114/87. (бб) 

.V Окружниот стопански суд ' во Скопје0 со реше-
нието Срег. бр. 97 од 2(Ѕ. II. 1987 година, на регис-
тарска влошка 6 p v 3-1474-0-0-0, го. запиша во суд-
скиот регистар'бришењето поради престанок на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, со Ц. О., Гевгелија 
плоштад „Слобода“ бб, со следните податоци: Се за-
пиша бришењето поради престанок на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, со Ц. О. - Гевгелија, плоштад 
„Слобода“ бб., 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
96/87. - (73) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 96 од 26. II. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1423-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради 'престанок на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за обра-
зование и наука, со целосна одговорност, Гевгелија, 
„Гевгелиски партизански одреди“ бб, ѓсо следните по-
датоци: Се запиша бришењето поради престанок на 
Општинската самоуправна интересна заедница за об-
разование и наука, со це.лосна одговорност — Гев-
гелија. ул. „Гевгелиски 'партизански одреди“ бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
96/87. (74) 

Окружниот стопански суд во. Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 393 од 17. Ш. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2131-0-0-0, го запиша во ' суд-
скиот, регистар основањето и, конституирањето на 
задругата под фирма- Станбена задруга „Млаз“ О. 
Суб. О., — Богданци ул. „Маршал Тито“ бр. ,160 

Основачи: Задругата ја основале: Мирков Петар, 
Лисичков Кирил, Данаилов Асен, Јанева Здравка, 
Србова Јорданка, Милрсавлевиќ Миливоје, Петрушев 
Драги, Прошев Јован, Минев ^Стојан, 'Чучанов Коста-
дин, Ванчев Костаќ, Караколев Коста, Данаилов Ва-
се, Стамнов Димитар, Дуев Ристо, ,Стефанов Илија, 
Љоков 'ѓорѓи, Шапкарев'Слободан, Гошиќ Васо, Стра-
тров Стамко, Марков Јован, Пеев Драги, Стратров 
Димитар, Чавдаров Ристо, Џинева Панче, Гогов Дон-
чо, Чавдаров Лазо, Динев Љубомир, чЕнџекчев Горѓи 
Абдулов Али и Иванов Наце, сите од Богданци, со' 
самоуправна спогодба од^ 17. I. 1987 година. 

Основни дејности: вршење на инвеститорски ра-
боти за изведба на семејни станбени згради и ста 
нови, како и дело?ни простории, доколку истите се 
наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат, и 
становите на членовите на станбената задруга; 

— организирање на штедење за стан за члено-
вите на задругата; - , 

— купување на-станбени згради и станови, како4 

и деловни простории, доколку истите се предвидени 
во станбената зграда во која се“ наоѓа и станот на 
членот на станбената задруга заинтересиран за вр-
шење на дејност со личен труд, од општестзено-
лравни лица за потребите на своите членови; 

— набавување на градежен и друг материјал и 
“елементи потребни за изградба на станбени згради, 
станови и деловни простории за ,своите членови, и 

одржување на станбени згради и станови на 
членовите на станбената задруга. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица,'.задругата одговара со сите свои сред-
ства. , 
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За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица одговараат и нејзините, осно-
вачи ограничено супсидијарно до износот од 10.000 
динари,-за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Србова Јорданка, без ограничување.. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
Z93/87. ' / (75) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 98 од 26. И. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-2127-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
СИЗ под фирма: Општинска самоуправна интересна 
-заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата -
Гевгелија, со целосна одговорност ул. „7-ми Ноем-
ври“ бр. 23.v 

Општинската самоуправна интересна заедница е 
основана со Самоуправната спогодба бр. 08-117/3 од 
14. IV. 1986 година од 57 основачи. 

Основни дејности: , 
Остварување нав утврдените цели и задачи од 

областа на предучилишното и основното воспитание 
и образование и о.пштествена заштита на децата во 
согласност со Уставот, законите Самоуправната спо-
годба и Статутот. 

Општинската самоуправна интересна заедница во 
правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а во рамките на овластува-
њата - утврдени со самоуправната спогодба за нејзи-
ното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Општинската самоуправна интересна заед-
ница одговара, со сите свои средства. 

Лице овластено - за застапување е Ристо Терзиев, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
98/87. , - ' (76) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 203 од 20. II. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-766-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата со средните 
податоци-. Досегашната фирма на Основното учи-
лиште ,„Братство Единство“ — Дебар, Ц. О. ул. 
„Вељко Влаховиќ" бр. 33, се. менува и во иднина ќе 
гласи: Централно основно училиште „Братство, — 
Единство“ Ц. О. — Дебар, ул. „Вељко ВлаховиК" 
бр. 33. ! 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 203/87. (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 123 од 27 И. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1522 о-о-о; ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено, за 
застапување на Општинската самоуправна интересна, 
заедница за социјална заштита, Ц. О. — Дебар, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Осман Машкули, секретар .со неограничено овласту-
вање, а се запишува новиот застапник Душан Стра-
шевски, секретар, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 123/87. ' . (78) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 173 од 9. IL 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1441-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците на општината 
Дебар, Ц. О. — ,Дебар, „8 септември'" бр. 10 со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Коларовски Иван, секретар, а се запишува новиот 
застапник Цветко Лалчевски, секретар, без ограни-
чување. , I 

Од Окружниот4 стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 173/87. (79) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр, 174 од 9. И. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1539-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската .заедница на здравство-
то и здравственото осигурување Дебар, Ц. О. — 
Дебар, ул. „Осми Септември“ бр. 10 со следните по-
датоци: Се брише, досегашниот застапник Иван Ко-
ларовски, секретар, а се запишува новиот застапник 
Цветко Лалчевски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
174/87. ' - . (80) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 172 од 9. II. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-19-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната- интересна заедница 
за пензиско и инвалидс-ко осигурување на Македо-
нија, Ц. О., Скопје ул. „12 Ударна бригада“ бр,.- 2 
Основна заедница Дебар, ул. „Осми Септември“ бр. 
10, со следните податоци: ,Се брише досегашниот 
застапник Иван Коларовски, секртар, без ограничу-
вање, а се запишува новиот4 застапник Цветко Лал-
чевски, секретар, без ограничување. 

Од̂  Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
172/87. (81) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 365 од 16. III. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1750-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Самоуправната интересна заедница за па-
тишта и комунални дејности со целосна одговорност, 
Куманово, ул. ,.Моша- Пијаде“ бб. со ,следните пода-
тоци: Ре брише досегашниот застапник Трајче Трај-
ковски, вид. директор секретар, а се запишува но- ' 
виот застапник Драгиша Стојчевски/ секретар,. без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
365/87. (82) 

Окружниот стопански суд во Скопје^ со реше-
нието Срег. бр. 366 од 13. III. 1987^година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1750-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за становање, со целосна одговорност, Куманово, ул. 
,,И Октомври“ бр. 4 со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Трајче Трајковски, в. д. 
секретар а се запишува новиот застапник Драгиша 
Стојчевски, секретар, без ограничување. 

' Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
366/87. . (83) 

Окружниот стопански / суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 254 од 23. II. 1987 година на регис-
тарска“ влошка1 бр. 1-943-1-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање и запишување на привремени мерки на ООЗТ 
Училишен центар за средно образование, Н. Сол. О. 
со ООЗТ.. — Куманово, ООЗТ Гимназија „Гоце Дел-
чев“ — Куманово, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Филиповски -Димитар, дирек-
тор, без ограничување, а се запишува новиот застап-
ник Станковска - Славица, привремен управник, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 254/87. , , (84) 
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ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив:-„Основно 
училиште „Симче Настовски“ — с. Вратница“ се 
огласува за неважен. (3410) 

Загубениот тркалезен печат и четвртаст штембил 
под назив.- „Центар за средно образование — ООЗ1 
Училиште за средно насочено образование „Перо На-
ков' — Куманово“ се огласуваат за неважни. (2929) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
4 Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи-

Воена книшка на име. Зулфи Шаипи, с. Ливада, 
Струга. (2936)' 

Работна книшка на име Дафинка Златеска, Те-
тово. ' (2939) 

. Решение за основање на занаетчиски дуќан -
автомеханичарски и автоелектричарски, под фирма 
„Миле'4, издадено од СО — Карпош, на име Павлов-
ски Милан и Драган, Скопје. (2962) 

' Работна книшка ,на име Скендер Ракипи, Кума-
ново. . (2969) 

Работна книшка на име Дафинка Богат?иновска, 
Виница. . (2975) 

Уверение за доделување градежно земјиште и 
градежна дозвола издадени од СО — ,Чаир - Скоп- ' 
уе на име Душан СМОКОВСКИ, Скопје (2982) 

Работна книшка на име Гошо Стефанов, Штип. 
Работна книшка на име Велика Стојанова, Штип. 

"Работна книшка на име Лидим Положаим, 
Струга. , 1 (2998) 

Работна книшка на име Ѓурѓа Попоска, Тетово. 

Одобрение'бр. 12,-5671 од 8. XII. 1981 година, 
издадено од СО — Гази Баба — Скопје на име Дур-
миш Аземи, Скопје. (3013) 

Работна книшка на име- Ружди - Шабани, Кума-
ново.„ ' i(3026) 

Работна книшка на име Валентина Костадинова, 
Куманово. - ' (3027) 

Решение за вршење на превозничка дејност, Уп. 
бр. 12-2019 од 26. 03. 1986 година, издадено од Соб-
рание на општина Центар .— Скопје на име Ибрахим 
Курбардовијќ, ул. „Фуштанска" бр. 92-в, Скопје. (2459) 

Свидетелства за завршено I, И и III година4 и 
свидетелство за положен завршен испит, издадени од 
Техничкото училиште „Наце Бугони“ - Куманово 
на име Љазим Лимани, ул. „Цар Самоил“ бр. ' 8, 
Куманово. (2869) 

Работна книшка на име Благоја Атанасови, 
Охрид. \ (3030) , 

Работна книшка на име Раим Џеладини, Тетово. 
Воена книшка на име Зулфи Абдулаи, с. Пршов-

це, Тетово. ' (3037) 
Работна книшка на име Миодраг Денкоски, Ку-

маново. . (3061) 
Работна книшка на име Јован Симоноски, Охрид. 
Работна книшка на име Зија Такули, Куманово. 
Работна книшка на име Садик Демири, Куманово. 
Воена книшка на име Тони Ројатоски, с. Д. Ко- ' 

њари, Прилеп. / (3126) 
Работна книшка на име Ислам Салиу, Гостивар. 
Работна книшка на име Тодор Паковски, Гости-

вар. (3130) 

Воена книшка на име Никола М,ихаилов, ул. 
„Кирил и Методи“ бр, 52 Делчево. (3132) 

Работна книшка на име Исмет Лутфиу, Куманово. 

Работна книшка на име Власте ТрајковиЈќ, Ку-
маново. - (3149) 

Чековна карта бр. 28953, издадена од Југобанка 
— Скопје на, име Васкоѕски Михајло, ул. „III Маке-
донска бригада“ бр. 21, Скопје. (3171) 

Пасош бр. 560335/79, издаден од Амбасада СФРЈ 
— Дизелдорф, на име Сељим Раиф, с. Блаце, Скопје. 

Работна книшка на име Агим Алили, Куманово. 
Работна книшка на име Бедаи Казими, Куманово. 
Работна книшка на име Фејзовска Нурија, ул. 

„Ганчо Хаџипанзов" бр. 47, Титов Велес. (3185) 
Воена книшка на име Ќемаледин Даути, ул. 

„Штипска“ бр. 76, Тетово. (3190) 
- Возачка дозвола на име Локман Синани, с. Г. 

Седларце, Тетово. ' . (3196) 
Воена книшка на име Владо Костадиноски, с. Д. 

Седларце, Тетово. ѓ . (3219) 
Работна книшка на име Венби Абази, Тетово. 
Работна книшка на име Родна Миленоска, Гос-

тивар. ч - , (3229) 
Работна книшка на име Јетон Демири, Гостивар. 
Работна книшка ќа име Бранко Манасиевиќ, Ку-

маново. - ' . (3237) 
Работна книшка на име Југослав Стојоски, Гос-

тивар. ^ (3256) 
Работна книшка на име Венцо Јанев, Штип. 

, - Работна книшка на име Серами Ибов, Штип. 
Воена книшка, издадена во Куманово на име 

Ќезмедин Аљити, с. Слупчане, куманово. (3269) 
Работна книшка на име Горан Спасовски, Кума-

ново. (3272) 
Работна книшка на име Спасе Грујоски, Охрид. 
Работна книшка на име Билјана Вељеска, Охрид. 
Работна -книшка на име Светлана Симјаноска, 

Гостивар. (3289) 
Работна книшка на име Славица Ивановска, 

Штип. ' 9 ' ' (3292) 
Работна книшка на име Ванчо Димитров, Штип. 
Работна книшка на име Рамо Јомен, Штип. 
Воена ,книшка на име Благе Стевковиќ, ,ул. „С. 

' Симонов“ згр. 23-2/10, Куманово. 1 (3357) 
Воена книшка на име Коце Велчев, ул. „Ст. Си-

монов“ бр. 49, Куманово. ,(3361) 

Работна книшка на име Ратка Стојковска, Крива 
Паланка. ' (3362) 

Работна книшка на име Бајрам Алили, Гости-
вар. (3377) 

Уверение за изведување, и надзор на работи на 
инвестициони објекти бр. 16-761/1, .„издадено од 'Ре-
публичкиот комитет за енергетика, индустрија и гра-
делшиштво во Скопје на име Владимир Тодоровски, 
Скопје. ' “ . (3385) 

Уверение за изведување и надзор на работи на 
инвестициони обј!ѕкти бр. 16-762/1, издадено од Ре-
публичкиот'комитет за енергетика индустрија и гра-
дежништво во Скопје на име Олга Синадинора 
Скопје. 4 (3386' 

Работна книшка на име Хазби Наипи, Куманово 

Работна книшка на-име Миле Крстевски, Kvvia-
' ново. (3416) 

Членска карта бр. 15.50.04138.5 и чекови од бр 
08,46315—0846320 и 0540533 на 20.000. — динари и 
0540527 на 134, издадени од Југобанка — Скопје на 
име Донева Марица, ул. „Антон Попов“ бр. зо 

Скопје. (3463) 

Воена книшка на име Исмет Салии, ул. . TCim 
Антевски“, бр. 24, Куманово. (3485) 

Работна книшка на име Стоилко Павловски ку-
маново. (3493) 

Работна книшка на име Јасминка Ивановска, Ку-
маново. (3494) 

Работна книшка на име Фадил Арифи, Куманово. 

Работна книшка на име Никола Јованоски,' Те-
тово. (3498) 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 
бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 
22/84), РО РЕК „Битола“, Суводол - Битола 

, р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување 

1. Општи карактеристики: 

Изработка, испорака, монтажа, исп,итување и-
пуштање во работа на 6 кВ разводни постројки: 

— РП7 - 6 кВ доводна ќелија 1; 
' 6 кВ'мерна ќелија 1,-

6 кВ изводни ќелии 4; , 

6/0,4 кВ трафоќелија 1; 

- 6/0,4 кВ ќелија за сместување на тран-
сформатор 1; 

— РП8 идентично со РП7, 

— РП9 идентично со претходните само со 2 из-
водон ќелии; 

'— РП10 идентично со РГО; 

— ПРП — доводна ќелија 1 и 
— изводни ќелии 2 

Изработката ќе биде во согласност со техничка- . 
тах документација на Инвеститорот. 

2. Услови: 

.Извршувањето' на работите ќе се отстапи на по-
добен и најповолен понудувач. 

3. Цена: 

- Понудата треба да содржи поединечна и вкупна 
цена. - , 

4. Рокови: 

Рок на извршување на работите е 3 (три) месеци 
од склучувањето на договорот. 

- Рок за поднесување на пријави за подобно,ст и 
понуди е. 15 дена од објавувањето во „Службен вес-
ник на СРМ“. 

5. Останато-

Пријавата за подобност треба да содржи: 

—назив и точна адреса; , 

— доказ за ре^страција на дејноста,-
— референц листа на изведени исти или -слични 

работи; 

— извод од завршна сметка за 1986 година ,и пе-
риодична пресметка за последниот пресметковен пе-„ 
риод; . , ' . 

- т гарантен рок,-

- изјава дека се прифаќаат условите на инвес-
титорот по конкурсот и т“ехничката документација. 

Пријавата за подобност и понудата се поднесу-
ваат до инвеститорот РО РЕК „Битола“ — Капитална 
градб,а ПК — ,,Суводол“ — Битола со назнака „Не 
отворај — пријава“ и „Не отворај —.понуда“ и со 
назнака на конкурсот. 

Техничката документација може да се добие не-
посредно од инвеститорот. 

Отворањето на пријавите за подобност ќе се из-
врши од комисија формирана од инвеститорот, пет-
тиот ден по завршување на конкурсот во просто-
риите на инвеститорот, а за часот на отворањето на 
пријавите за -подобност, како и за денот, часот и 
местото на отворањето на понудите, понудувачите до-
полнително ќе; бидат известени. Одлука за подобност 
ќе .донесе Комисијата во рок од4 10 дена од завр-
шувањето на конкурсот. 

Инвеститорот во. рок од 30 дена од завршува-
њето на конкурсот ќе изврши избор на најповолен 
понудувач. 

Сите подетални информации можат да се доби-
јат во РО РЕК „Битола“ — Капитална градба, тел. 
097-33-255 телекс - 53-148. (236) 
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