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842. 
Врз основа на Амандман XXV точка 3 алинеја 3 

на Уставот на Република Македонија, претседателот 
на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ 
ОДНОСИ НАСТАНАТИ СО ПРОТИВПРАВНИ ЗАЗЕ-

МАЊА НА ЗЕМЈИШТА ВО ОПШТЕСТВЕНА 
СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот - за изменување на Зако-
нот за уредување на имотните односи настанати со 
противправни заземања на земјишта во општестве-
на сопственост, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 30 јули 1991 година. 

Бр, 08-3851/1 
30 јули 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ 
НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ СО ПРО-

ТИВПРАВНИ ЗАЗЕМАЊА НА ЗЕМЈИШТА ВО 
ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Законот за уредување на имотните односи 

настанати со противправни заземања на земјишта во 
општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ 
број 31/72) во член 3 ставот 3 се брише. 

Член 2 
Во членот 11 став 2 зборовите: „општинското 

собрание“ се заменуваат со зборовите: „органот на 
управата надлежен за доделување на градежно зем-
јиште“. 

Член 3 
Во членот 12 ставови 2 и 3 зборот „општината“ 

се заменува со зборот „Републиката“. 

Член 4 
Во членот 14 став 2 и член 15 зборовите: „оп-

штинскиот орган на управата, надлежен за имотно-
правните работи“ се заменуваат со зборовите: „Ре-
публичката управа за имотно-правни работи“. 

Член 5 
Во членот 20 ставови 1 и 2 и членот 21 зборо-

вите: „општинскиот орган надлежен за премерот и 
катастарот на земјиштето“ се заменуваат со зборо-
вите: „Републичката геодетска управа“. 

Член 6 
Имотните односи што настанале со прогивправ-

ни заземања на земјишта во општествена сопстве-
ност, до влегувањето во сила на овој закон, ќ е се 
расправат во рок од три години, сметано од негово-
то влегување во сила. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

843. 
Врз основа на Амандманот LXXV на Уставот 

на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), а во 
врска со член 1 и 2 од Законот за помилување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 15/77), претседателот 
на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно издр-

жување на изречената казна затвор осудените лица : 
1. Петровски Душан Христивоје од Скопје, 
2. Зафиров Цветан Слободан од Скопје. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица-. 
1. Горгиев Стојчо Томе од с. Владевци, во тра-

ење од 1 месец и 15 дена, 
2. Мургоски Методија Љубен од Прилеп, во тра-

ење од 2 месеца, 
3. Мургоски ЈБожин Методија од Прилеп, во тра-

ење од 2 месеца, 
4. Јордановски Аце Душан од Прилеп, во тра-

ење од 4 месеци^ 
5. Јовановски Паунко Тони од Охрид, во траење 

од 5 месеци. 
III 

Делумно се ослободуваат од натамошно издржу-
вање на изречената казна затвор осудените лица : 

1. Блажевски ѓорѓи Мирослав од Тетово, во тра-
ење од 3 месеци, 

2. Сеј дини Салија Ресул од Кичево, во траење 
од 6 месеци, 

3. Пантовиќ Душан Драган од Чачак, во траење 
од 1 година. IV 

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

Бр. 08-1020 
23 септември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 
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844. 
Врз основа на член 10 ставови 2 и 3 од Зако-

нот за системот на просторното и урбанистичкото 
планирање („Службен весник на СРМ“ број 38/85, 
18/89 и 38/90), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16 септември 1991 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ, И ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО 1991 ГОДИНА 

1. Со оваа програма се утврдуваат просторните и 
урбанистичките планови кои ќ е се изготват и доне-
,сат, односно изменат и дополнат во 1991 година во 
Република Македонија, како и обемот на потребните 
финансиски средства и начинот на обезбедување на 
средствата. 

2. Во 1991 година ќ е се. изготват, односно изме-
нат и дополнат следниве просторни и урбанистички 
планови: 

(1) Нацрт на план и Предлог на 
план за измени и дополнува-
ња на Просторниот план на 
Републиката 

(2) Измени и дополнувања на 
Просторниот план и Основа 
ниот урбанистички план на 
град Скопје и на основните 
урбанистички планови на гра-
довите Куманово и Крива 

Паланка, за системот на га-
сификација 

(3) Изработка на просторни пла-
нови на општините Неготино 
и Свети Николе 

(4) Измена и дополнување на 
просторните планови на град 
Скопје и на општините Стру-
га, Дебар, Кичево, Гостивар, 
Тетово, Куманово, Битола и 
Берово 

(5) Измена и дополнување на ос-
новните урбанистички плано-
ви и на градовите Скопје, 
Пробиштип, Свети Николе, 

-Виница, Ресен, Куманово, Ка-
вадарци и крајбрежното под-
рачје на Преспанското Езеро 

(6) Измена и дополнување на 
детални урбанистички плано-
ви за подрачјата на градови-
те: Кичево, Пробиштип, Ма-
кедонски Брод, Свети Нико-
ле, Струга, Охрид, Штип, 
Прилеп, Тетово„ Битола, Ку-
маново, Крива Паланка, Ти-
тов Велес, Кавадарци и гра-
ничните премини ка ј Стење, 
Меџитлија, Ново Село и Бе-
рово 

(7) Изработка на урбанистичка 
документација за селски на-
селби во општините: Дебар 
(2), Неготино (2), Струга (3), 
Струмица (2), Охрид (2), Штип 
(2), Кочани (2), Скопје (3), 
Прилеп (4), Тетово (2), Битола 
(2), Кичево (2), Виница (2), Ка-
вадарци (2), Берово (2). Т. Ве-
лес (2), Гостивар (2), Кумано-
во (з), вкупно 41 село 

(8) Изработка на студија за 
Предлог на локации на зо-
ни за развој на малото сто-
панство во општините 

ВКУПНО: 50.250.000,00 ДИН. 

3. Средствата потребни за изработка на плано-
вите од точка 2 на оваа програма се обезбедуваат: 
— За плановите од точките (1) и 

(2), од Републичкиот буџет за 
1991 година во висина од 1.300.000,00 дин.. 

— За плановите од точките (3), 
(4), (5), (6), (7) и (8) од делот 
од надоместокот за уредува-
ње и употреба на градежно 
земјиште за 1991 година во 
износ од 48.950.000,00 ДИН. . 

ВКУПНО: 50.250.000,00 ДИН. 
4. За изработка на плановите што ќе се финан-

сираат од дел на надоместокот за уредување и 
употреба на градежно земјиште, согласно со измени-
те и дополнувањата на Законот за системот на прос-
торното и урбанистичкото планирање кои Владата 
на Република Македонија треба да ги достави до 
Собранието на Република Македонија, средствата се 
издвојуваат од фондовите за уредување и употреба-
на градежно земјиште на општините за кои ќ е се 
изработуваат плановите согласно со оваа програма. 
Овие средства се издвојуваат на посебна сметка при 
Министерството за урбанизам, градежништво, сооб-
раќа ј и екологија. 

5. Спроведувањето на оваа програма ќе продол-
жи и во 1992 година, а ќе се остварува во согласност 
со приливот на средствата во Републичкиот буџет, 
односно со приливот на средствата во фондовите 
од точка 4 на оваа програма. 

6. Спроведувањето на Програмата ќе го врши 
Министерството за урбанизам, градежништво, сооб-
раќа ј и екологија. 

7. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-3810/1 

16 септември 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

845. 
Врз основа на -член 34 од Законот за системот 

на просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на СРМ“ број 38/85, 18/89 и 38/90), Соб-
ранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16 септември 1991 година, донесе 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во називот на Просторниот план на Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ број 23/82) и во неговите одредби зборот „Со-
цијалистичка“ се брише 

2. Во вториот дел наслов 1, 5, 4. Енергетика и 
енергетска инфраструктура во поднасловот „Течни и 
гасовити горива“ ставовите 5 и 6 се заменуваат со 
шест нови става кои гласат: 

„Природниот гас за потребите на индустријата, 
енергетските постројки, затоплувањето и други пот-
реби во Република Македонија ќе предвидува да се 
обезбеди до крајот на 2010 година. 

За задоволување на идните долгорочни потреби 
па Републиката се планира користење на природен 
гас од СССР преку приклучување на магистралниот 
гасовод на HP Бугарија на југословенско-бугарската 
граница ка ј Крива Паланка. 

Влезот на магистралниот гасовод т. е. изградба 
на примопредајна станица се предвидува к а ј Деве 
Ваир, во североисточниот дел на Републиката. 

Се планира преку магистралниот гасоводен сис-
тем,. чија изградба ќе се одвива во повеќе фази, со 
природен гас да се снабдат градските населби и по-
големите индустриски капацитети во Републиката. 

800.000,00 дин. 

500.000,00 дин. 

1.200.000,00 ДИН. 

5.750.000.00 ДИН. 

9.000.000,00 ДИН. 

15.500.000,00 ДИН. 

16.500.000,00 дин. 

l.000.000,00 дин. 
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Во првата ф а з а планирана е изградба на маги-
стрален гасовод во должина од 97,7 к м од Деве Ваир 

-,до Скопје, со приклучување на градските населби 
Крива Паланка, Кратово, Куманово и поголемите 
стопански капацитети. 

Во натамошните ф а з и се предвидува продолжу-
вање на магистралниот гасовод од Скопје кон за-
падна Македонија , со приклучување на градските на-
селби и поголемите стопански капацитети, како и во 
јужна и централна насока со приклучување на град-
ските населбич во централниот и источниот дел на 
Републиката“. 

3. Овие измени и дополнувања влегуваат во си-
л а осмиот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ . 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3811/1 
16 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија , 

Стојан Андов, с. р. 

846. 
Собранието на Република Македонија , на седни-

цата одржана на 17 септември 1991 година, по повод 
упатувањето на регрути од Република Македонија во 
Ј Н А за септември 1991 година ги усвои следниве 

МИСЛЕЊА И СТАВОВИ 
1. Да не се испраќаат регрути од Република Ма-

кедонија во Ј Н А се додека во Југославија не прес-
тане војната и не се воспостави мирот . 

Тоа произлегува од званичниот став и политика 
на Република Македонија дека не ја признава војна-
та во Југославија. Таа е меѓуетничка војна и заради 
тоа Македонија не сака и нема да учествува во неа. 

Истовремено, овој став значи продолжување на 
политиката на Република Македонија за мирољубиво 
решавање на југословенската криза . 

2. Согласно на претходниот став и остварените 
договори со Командата, на Третата воена област, вој-
ниците од Република Македонија кои се преместени 
на дослужување на воениот рок во другите делови 
на Југославија, да се вратат на дослужување на вое-
ниот рок во Македонија . 

3. Резервните воени обврзници од Република Ма-
кедонија, се до престанувањето на воените дејства 
во Југославија, да не се повикуваат на вежбовни и 
други активности. До то ј период и воената евиден-
ција на Република Македо“нија да остане во надлеж-
ност на републичките органи. 

4. Со овие ставови да бидат запознати : Европска-
та заедница, Европскиот Парламент , КЕБС и Хашка-
та мировна конференци ја з а Југославија. Тоа е неоп-
ходно заради натамошна а ф и р м а ц и ј а и потврда на 
македонската мирољубива политика и позиција во 
расплетот на југословенската криза . 

5. Мислењата и ставовите да се достават д о 
Претседателството на СФРЈ, Собранието на СФРЈ и 
Сојузниот извршен совет, а Претседателетвото на 
СФРЈ, во својство на Врховна команда, д а расправа 
за овие прашања. 

6. Мислењата и ставовите да се достават и до 
Владата на Република Македонија , з а р а д и нивна 
операционализација и преземање конкретни актив-
ности. 

7. Со овие мислења и ставови да се запознае јав-
носта. 

8. Мислењата и ставовите да се објават во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ . 

Бр. 08-3796/1 
17 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

н а Собранието на Република 
Македонија , 

- Стојан Андов, с. р, 

847. 
Врз основа на член 11 од Законот за данокот од 

доход („Службен весник на Република Македонија“ , 
бр. 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 
42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 
15/90, 23/90, 30/90 и 36/91), Владата на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК 

ОД ДОХОД 

Член 1 
Од плаќање данок од доход се ослободуваат 

обврзниците од областа 01 — Индустрија и рудар-
ство, гранката 0101 — Електростопанство, за износот 
на средствата остварени од зголемувањето на цената 
на електрична енергија за 20% на применетата це-
на по т а р и ф н и т е ставови. 

Член 2 
Средствата остварени од член 1 на оваа одлука 

ќ е се насочат на сметката на Министерството за сто-
панство з а пополнување на стоковните резерви на 
Републиката, според П р о г р а м а т а на Владата на Ре-
публика Македонија . 

Член 3 
Ослободувањето од член 1 на оваа одлука ќ е се 

применува од денот на зголемувањето на цената на 
електричната енергија од страна на Ј П „Електросто-
панство на Македонија“ д о 31 12. 1991 година. 

Член 4. 
Оваа одлука влегува во сила со денот н а доне-

сувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ . 

Бр. 23-1831/1 
12 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Н и к о л а Кљусев, с. р. 

848. 
Врз основа на член 1 од Законот з а мерките к о и 

м о ж е да се преземат з а р а д и спречување и отстрану-
вање на нарушувањето во стопанството во СР 
Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 46/90) и 
член 4 од Законот за општествена контрола на це-
ните („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), Владата 
на Република Македонија , донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖ-
Н И Ц Е Н И НА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

1. Се определуваат на јвисоки малопродажни це-
ни н а одделни деривати од нафта , и т о а : , 

1. Моторен бензин 
МБ-86 
МБ-98 
БМБ-95 

2. Дизел гориво -
Д1 
Д2 
ЕЛ 

28,70 дин/лит. 
30.00 дин/лит. 
29,90 дин/лит. 

25,10 дин/лит. 
24,70 дин/ лит. 

14,60 дин/лит. 

2. Со денот на ,влегувањето во сила на оваа одлу-
к а престанува да важи Одлуката з а определување нај-
високи малопродажни цени на одделни деривати на 
н а ф т а („Службен весник на Република Македонија“ , 
бр. 37/91). 

3. Оваа одлука ќ е се применува од 15 септем-
ври 1991 година, а ќ е се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ . 

Бр. 23-2014/1 
14 септември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 
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849. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛ-

Н И ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Одлуката за републички надоместоци на од-

делни производи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр 23/91, 34/91 и 37/91), член 2 се менува 
и гласи: 

„Од малопродажната цена формирана по важеч-
ките прописи се наплатува надомест во висина и тоа: 

а) Нафтени деривата 
1 Моторни бензини 

- МБ 86 
- МБ 98 

- БМБ 95 

2. Дизел гориво 
- Д1 
- Д2 
- ЕЛ 

11,133 дин/лит. 
11,657 дин/лит. 
11,827 дин/лит. 

10,384 дин/лит. 
10,334 дин/лит. 

5,00 дин/лит. 

На малопродажната цена на маслото за горење 
формирана по важечките прописи се наплатува надо-
мест во висина, и тоа : 

мазут ЛЕС-СК 
мазут среден 
ТНТ 

1,730 дин/кгр. 
1,547 дин/кгр. 
1,775 дин/кгр. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука обврзници-

те на надоместокот ќ е ги уплатуваат, и тоа по 2,00 
динари од надоместокот под точка 1, точка 2 — али-
неја 1 и 2 во Републичкиот буџет, а разликата д о 
вкупниот надоместок од точката 1, точката 2 — али-
неја 1 и 2, надоместокот во износ од 5,00 динари за 
дизел горивото ЕЛ, како и надоместокот од став 2 
на член 1 од оваа одлука на сметката на Министер-
ството за стопанство што се води во Службата з а 
општествено книговодство во Републиката, во рок и 
на начин пропишан за пресметување и плаќање на 
основниот данок на промет. 

Член 3 -
Во член 4 став 1 се менува и гласи: 
„На одделни потрошувачи на нафтени деривати 

ќ е се одобрува регрес од малопродажната цена, и 
тоа на:". 

Член 4 
Член 10 се менува и гласи: 
„Се овластува министерот за стопанство да доне-

се упатство за примената на член 4 на оваа одлука“. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да тзажи Упатството за примена на Одлу-
ката за републичките надоместоци на одделни про-
изводи („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 30/91). 

Член 6 
Оваа одлука ќе се применува од 15 септември 

1991 година, а се објави во ,,Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-2013/1 
14 септември 1991 година 

Скопје 

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

О Б Ј A B A 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство на Република Македонија, во сми-
сла на член 24 став 4 од Законот за семе („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 18/73, Ѕ1/88, 20/90 И 32/91 
објавува дека во Регистарот на доработувачи на се-
ме од житни култури се запишува следното прет-
пријатие: 

— АД ПО „Жито Битола“ — Битола за доработ-
ка на семе од житни култури. Регистарски број 25 
Решение бр. 10 2327/6 од 10. VI. 1991 година 

Бр. 10 
16 септември 1991 година 

Скопје 
Министер 

за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, 

д-р Иван Ангелов, с. р. 

О Б Ј А В А 
за запишување во Регистарот на производители 

- на шумски саден материјал 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-
ден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73, 
51/88, 20/90 и 32/91), Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство објавува дека во Регис-
тарот на производители на шумски саден материјал 
под реден бр. 40, е запишана следната организација : 

Општествено претпријатие за шумарство и 
преработка на дрво „Црн Бор“ — Прилеп 

Бр. 09-1924/3 
19 септември 1991 година 

Скопје 
Министер 

за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, 

д-р Иван Ангелов, с р. 

. И С П Р А В К И 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за шумите („Службен 
весник на Република Македонија“ број 37/91), напра-
вена е грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на, Законот за изменување и дополнување 

на Законот за шумите 

Во член 18 став з по зборот ,„податоци“ точка-
та треба да се замени со запирка и да се додадат 
зборовите: „на сметката на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство“. 

Бр. 12-3682/2 
септември 1991 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Република Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Законот за изменување и допол-
нување на Законот за стапките на даноците на гра-
ѓаните („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91), се направени грешки поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
на Законот за изменување и дополнување на Законот 

за стапките на ,даноците ра граѓаните 

1. Во член 1 во уводната реченица наместо збо-
ровите. „членот 2" треба да стојат зборовите: „во 
член 2 став 1". 

2. Во член 3 став 2, наместо зборовите: „од 30. 
06. 3991" треба да стојат зборовите: „до 30. 06. 1991". 

Бр. 12-3546-'2 Од Законодавно-правната 
25 септември 1991 година комисија на Собранието-

Скопје на Република Македонија 
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О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
о п ш т и н с к и СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е за-
веден спор за развод на брак по тужбата на тужи-
телката Лејран Селмани, сега во Австралија, против 
тужениот Сефедин Селмани од Скопје, со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави. во Општинскиот 
суд Скопје II — Скопје во рок од 30' дена сметано 
од денот на објавувањето на судскиот оглас, или, 
пак, во истиот рок да ја достави својата точна 
адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде поста-
вен привремен старател кој ќе ги застапува неговите 
интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III. П. 
бр. 1796/91. ' (177) 

Пред овој суд се води постапка за сопственост 
по тужбата на тужителот Драгослав Николиќ од 
Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 233-6, против тужени-
те Загорка Николиќ, Анка Матковиќ и Нада Геор-
гиевска. Првотужената Загорка Николиќ се наоѓа во 
странство со непозната адреса. 

Се повикува тужената Загорка Николиќ, која се 
наоѓа во земјата или во странство со непозната адре-
са, да се јави во судот во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот или пак во истиот рок да доста-
ви точна адреса на нејзиното престојувалиште. 

Доколку не се јави во определениот рок од обја-
вувањето на огласот, судот по службена должност ќе 
к постави привремен старател по предметниот спор 
од редот на адвокатите преку Центарот за социјална 
работи. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 1894/91. (178) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор' за регресно побару-

вање по тужбата на ЗОИЈ1 „Македонија“ — филијала 
Тетово против тужениот Џемаили Нејазит од с. Ре-
чица, а сега на работа во Загреб, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се 
јави пред Општинскиот суд во Тетово, да ангажира 
свој полномошник КОЈ ќе ги застапува пред овој суд 
неговите права и интереси се до окончувањето на 
постапката. Во спротивно, судот ќе му постави 
привремен' старател кој ќе ги штити неговите права 
и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 269/91. 

Пред овој суд се води постапка за долг по туж-
бата на тужителот ВП „Полог“ — Тетово, против 
тужениот Алими Мусли од с. Боговиње, со непозната 
адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд 
во Тетово, да достави своја адреса или постави свој 
полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави 
привремен застапник кој ќ е ги штити неговите пра-
ва и интереси во текот на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 888/91. 

Пред овој суд се води постапка за поништување 
на договор за заедничка градба по тужбата на ту-
жителот Џеват Јашари од Тетово, ул. „Радован Цо-
киќ“ бр. 84, против тужениот Садик Јашари од Те-
тово, ул. „Радован Цониќ“ бр. 84, а сега со непозна-
та адреса на живеење во странство. 

Се повикува тужениот да се јави пред Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот, да достави адреса или постави 
свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди 
привремен застапник кој ќе ги штити неговите права 
и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 758/91. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 4399/91, на регистарска влошка бр. 
2-1719-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на овластеното лице за застапување на Земјо-
делската задруга „Црвена Звезда“ село Јосифово — 
Валандово, p.p. , со следните податоци: Наместо до-
сегашниот директор Кнежевиќ Илија, се запишува 
Зајков Марко. в. д. директор, како овластено лице за 
застапување на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4399/91. (153) 

Окружниот стопански суд - во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 4413/91, на регистарска влошка бр. 
4-10734-0-0-0, го запиша во судскиот регистар врше-
њето на стопанската дејност на општествена органи-
зација - здружение на граѓани под фирма : Совет 
на ССМ, Ц. О., Крива Паланка ул. „Маршал Тито“ 
бб, Крива Паланка со 'следните податоци: 070112 — 
зеленчук, овошје и преработка,- 070113 — месо,- жи-
вина. риба и месни преработки; 070114 — разни жи-
вотни продукти, алкохолни пијалаци и производи за 
домашни потреби,- трговија на мало со непре-
хранбени производи: 070121 — текстил и конфекци-
ја; 070122 '— обувки, кожа, гума и пластика,- 070123 
— метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев 
и градежен материјал; 070125 — мебел; 070126 — ке-
рамика, стакло и порцелан; 070128 — книги, канце-
лариски материјал и прибор; трговија на мало со 
мешовити стоки- 070140 — трговија на мало со во-
зила и делови,- 0702 — трговија на големо: трговија 
на големо со прехранбени производи: 070212 — зе-
ленчук, овошје и преработка,- 070213 -— алкохолни 
пијалаци; 070219 — разни животни продукти и про-
изводи за домашни потреби; трговија на големо со 
непрехранбени производи: 070221 - текстил и кон-
фекција ; 070223 — метални и електротехнички сто-
ки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен 
материјал; 070226 —. хартија, канцелариски материјал 
и др 0801 — угостителство; 080111 — хотели, моте-
ли, пансиони к туристички населби со сезонско ра-
ботење,- 080112 — хотели, мотели, пансиони и ту-
ристички населби со целогодишно работење; 080113 
— работнички, детски, младински одморалишта; 
080114 — кампови; 08020 — туристичко посредување; 
080201 — туристички агенции. 

Во правниот промет со трети лица Советот на 
ССМ, U. О. - - Крива Паланка ќ е истапува во свое 
име и за своја сметка како правно лице. 

Советот на ССМ — Крива Паланка во правниов 
промет со трети лица одговара со целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување е Гроздан Деја-
новски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4413/91. ' (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 37|/91, на регистарска влошка бр. 
2-2011-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата и запишувањето право на ра-
ботење во надворешен трговски промет на Земјодел-
ската задруга „Прегловопром", с. Преглово, М. Брод, 
со следните податоци: 

Задругата е усогласена со Статут од 30. XII. 1990 
година. 

Дејност на задругата: 020110 — полјоделство; 
020120 — овоштарство; 020130 — лозарство,- 020140 
— сточарство; 012002 — производство на чакал it 
песок; 012111 — производство на вар,- 013310 — про-
изводство на ферментиран тутун; 012201 — произ-
водство на режана граѓа,- 012321 — производство на 
амбалажа од режано дрво,- 013041 — колење на до-
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виток; 013010 — мелење и лупење на жита; 013200 
— производство на добиточна храна; 020201 — зем-
јоделски услуги за растително производство; 020202 
— земјоделски услуги за сточарство; 030001 — одгле-
дување на шуми; 040001 — искористување и употре-
ба на води; 060502 — превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај ; 060601 — превоз на патници во градски 
и приградски сообраќај ; 070111 — леб, печиво и 
млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и пре-
работки; 070113 — месо, живина, риби и млечни 
производи; 070114 — разни животни продукти, алко-
холни пијалаци и производи за домашни потреби; 
070121 — текстил и конфекција ; 070122 — обувки, ко-
жа, гума и пластика- 070123 — метални и електро-
т е х н и ч к о стоки; 070124 — огрев и градежен матери-
јал; 070125 — мебел; 070127 — бои, лакови и хеми-
калии; 070128 '— книги, канцелариски материјал и 

, прибори; 070129 — тутун и други непрехранбени про-
изводи; 070131 — стоковни куќи; 070140 — трговија 
на мало со возила и делови; 070150 — трговија на 
мало со нафтени деривати; 070211 — жита и млечни 
производи; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — 
добитоци и живина; 070222 — сурова кожа, волна и 
сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки,-
070224 — градежен, санитарен и инсталационен мате-
ријал; 070229 — тут\тн и други непрехранбени произ-
води; 070240 — трговија на големо со возила, делови 
и прибор,- 070123 — ресторани на општествена ис-
храна,- 080201 — туристички агенции,- 080190 — дру-
ги угостителски услуги; 090212 — поправки и одржу-
вање на патнички и други моторни возила; 110301 
— јавни складови и п а з а р н и т е 110309 — неспомна-
ти услуги во областа на прометот,- 110902 — приреду-
вање на саеми и изложби,- 110909 — други неспом-
нати услуги; 070310 — надворешна трговија со пре-
хранбени производи; 070320 - надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

Основачи на задругата се: Алимоски Нијази, Али-
моска Јулијана, Алимоски Ќамил, Димоска Јулија, 
Салифоски Максут, Адемоски Алија, Сефероски Не-
шат, Алимоски Фадил. Таироски Ресул, Таироски Ме-
суд, Амчески Нафија , Рахмановски Басрија, Сали-
фоски Авнија, Салифоски Алија. Сејфоски Назмија , 
Сердароски Руждија, Салифоски Ведат и Зибероски 
Зибер од с. Преглово — Македонски Брод. 

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

За обврските во правниот промет со трети лица 
задругата одговара со сите свои средства. За обвр-
ските што не можат да се намират од имотот на, 
задругата одговараат задругарите еднократно во ви-
сина на влогот. 

Се запишува промената на својството на лицето 
овластено за застапување во внатрешен и надворе-
шен трговски промет Алимоски Нијази, в. д. дирек-
тор, со неограничено овластување, кој во иднина ќ е 
има својство на директор, без огранчување, во внат-
решен и надворешен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 37/91. (155) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 4727/91, на регистарска влошка бр. 
4-10721-0-0-0, го запиша во судскиот регистар врше-
њето на стопанска дејност под ф и р м а : Авто мото 
друштво „Треска“ — Македонски Брод, ул. „Илин-
денска“ бб, скратен назив: АМД „Треска“ — Маке-
донски Брод, со следните податоци: Дејност: 060401, 
060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
070400, 070150, 070230, 080111, 080112, 080119, 080114, 
080121, 080122, 080123, 080190, 080202, 080201, 090121, 
100390, 110309, 110901, 110903, 120990. 

Дејности во надворешен трговски промет: 070320. 
Во правниот промет друштвото има неограниче-

ни овластувања и целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и 

надворешно-трговско работење е Павлески Трајче, 
секретар, без .ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4727/91. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3505''91, на регистарска влошка бр. 
1-502-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар според-
ната дејност на Домот на младите „25 Мај“, Ц. О., 
Скопје, ке ј „Димитар Влахов“ бб, со следните пода-
тоци: Дејноста во внатрешен промет се проширува 
со споредни дејности: 080121 — ресторани со услу-
жување; 080190 — други угостителски услуги; 080201 
— туристички агенции; 080202 — туристички бироа,-
090209 — Други услуги и услуги на домаќинства,-
120311 — издавачка дејност,- 120341 — сценско-му-
зички дејности,- 120349 — други културно-уметнички 
дејности; 120363 '— изнајмување и дистрибуција на 
филмови,- 120364 — прикажување на филм.ови,- 110309 
— “неспомнати услуги во областа на прометот; 110909 
— други неспомнати услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сфег. 
бр. 3505/91. (157) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр. 3804/91, на регистарска влошка бр. 
1-267-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето за застапување на РО Републички за-
вод за унапредување на социјалните дејности, ц. о., 
Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 42-а, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник м-р Димитар 
Керамичиев, директор, без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник Благоја Марковски, вршител 
на должноста директор, без ограничување, во внат-
решен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3804/91. (158) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 120/91, на регистарска влошка бр. 
2-1429-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар проме-
ните по повод усогласување со закон на Градежно-
занаетчиската задруга „Солидност“, П. О., Скопје, 
ул. „Мито Хаџивасилев-' бр. 26, Скопје, со следните 
податоци: Задругата е усогласена со Статут од 25. 
XII. 1990 година. 

Од задругата истапува основачот Галевски Тодор 
од Скопје со одлука за истапување од 31. V. 1990 
година. Покра ј досегашните основачи Давитковски 
Владе, Тасев Винко, Велјановски Зарија и С т а р о в -
ски Ванчо од Скопје пристапуваат нови основачи: 
Петровски Петре, Ѓорчевски Борис, Милошев Борис, 
Давчевска Костадинка, Ѓорѓиевски Трипун, Ачковски 
Трајан, Јовановски Драган, Стојановски Драги, Анге-
ловска Звезда, Симонович Лена, Костовски Звонко, 
Илиоски Ѓорѓија, Шаботиќ Муса и Савовски Миле 
од Скопје, со одлука за пристапување од 12. XII. 
1990 година. 

Дејност: 050301 — поставување, поправка и одр-
жување на градежни инсталации; 050302 — завршни 
занаетчиски работи извршени на изградба и одр-

. жување постоечки станбени и други згради и објек-
ти,- 050201 — изградба на сообраќајни објекти; 050202 
— изградба на хидроградежни објекти; 050203 — 
изградба на рударски објекти; 050209 — изградба на 
останати објекти за нискоградба; 060503 — услуги 
во патен сообраќа ј ; 070111 — леб, пециво и млечни 
производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 
070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 
070114 — разни животни намирници, алкохолни пија-
лаци и производи за домашни потреби,- 070112,— зелен-
чук, овошје и преработки; 070213 — месо, живина, 

-риба и месни преработки,- 070121 — текстил и конфек-
ција 070122 — обувки, кожа, гума и пластика,- 070123 — 
метална и електротехничка стока; 070124 — огрев и 
градежен материјал; 070125 — намешта ј ; 070126 — 
керамика, стакло,- 070127 — бои, лакови и хемика-
лии; 070128 — книги, канцелариски материјал и при-
бор; 070129 — тутун и останати непрехранбени про-
изводи; 070131 — стоковни куќи ; 070140 — тргови-
ја на мало со возила и делови,- 070150 — трговија 
на мало со деривати на н а ф т а ; 070211 — житарици 
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и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје 
и преаботки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 
- стока и живина; 070219 — разни животни намир-
ници и производи за куќни потреби; 070221 — тек-
стил и конфекција ; G70222 — сурова кожа, волна и 
сл.; 070223 —. метална и електротехничка стока; 
070224 — градежен, санитарен и инсталационен ма-
теријал; 07-0225 — хемиски производи, бои и лако-
ви; 070226 — хартија, канцелариски материјал и при-
бор; 070230 трговија на големо со возила делови 
и прибор; 070240 — трговија на големо со деривати 
на нафта; 070250 — трговија на големо со мешовити 
стоки; 110402 — проектирање на градежни објекти; 
110403 — останато проектирање, изработка на тех-
ничка документација, освен градежно; 1104004 — 
инженеринг-кооперација со делови од малото стопан-
ство и пласман на производи од истото. 

Дејности во надворешен трговски промет: 070310 
— надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 — надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

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

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

За обврските на задругата емчат задругарите во 
висина на еднократниот износ на здружениот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Владе - Давитковски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 120/91. (159) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Книжар-
ница „Сања“ — Маја Костовска, ул. „Павле Илиќ“ 
бр. 19, Скопје“ се огласува за неважен. (2270) 

Загубените тркалезен и четвртаст печат под на-
зив: П. П. П. ,.Звезда“ — Скопје“ се огласуваат за 
неважни. (2271) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Произ-
водно трговско претпријатие „Кобра" увоз-извоз — 
Кавадарци“ се огласува за неважен. “ (22,72) 

Загубениот четвртаст печат под назив.- „Киоск 
„Дача-Доналдс" — Јошеска Катица, Скопје“ се огла-
сува за неважен. (2273) 

Загубените печат и штембил под назив: „СДТ 
.,Тара“, ул „ М а р к о в а “ бр. 1, Виница“ се огласуваат 
за неважни. (2274) 

Загубениот тркалезен печат под назив.- „Прет-
пријатие за промет „Вешеницапромет" д. о. о. извоз-
увоз — Скопје“ се огласува за неважен. (2275) 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив.- „Трговско претпријатие на големо и мало „Рион-
Инженеринг" увоз-извоз ц. о. — Кавадарци“ се огла-
суваат за неважни. (2276) 

Загубениот печат под назив: „Колонијал „Мага-
зин“ — Рамадани Африм — с. Кондово“ се огласува 
за неважен. (2277) 

Загубениот печат под назив.- „СТД „Хира“ —' 
Гостивар“ се објавува за неважен. (2215) 

Загубените тркалезен и четвртаст печат под на-
зив: „Претпријатие за ДДД услуги и промет „Жи-
то-токсин" д. о. о. — Скопје“ се огласуваат за не-
важни. (2536) 

Загубениот четврта ст печат под назив: „Здрава 
храна „Мелем“ Г. Т. Ц. — приземје — Скопје“ се 
огласува за неважен. (2537) 

Загубените печат и штембил под назив „З. С. З. 
— Кочани“ се огласуваат за неважни. (2504) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство на име Елизабета Глишиќ, Скопје. 
Свидетелство на име Салко Зорниќ, Битола. (1677) 
Свидетелство на име Даниела Ничовска, Тетово. 

Свидетелство на име Исмаили Исмаилаки, Тетово. 
Свидетелство на име . Методи Поп Методиев, 

Штип. (1680) 
Свидетелство на име Фатима Калипурска, Берово. 
Свидетелство на име Гоце Лазаров, Кочани. 
Работна книшка на име Стојан Трајановски, 

Скопје. (1685) 
Работна книшка на име Имер Ибраим, Скопје. 
Свидетелство на име 'Горанчо Кулески, Прилеп. 
Свидетелство на име Македонка Спиркоска, При-

леп. (1692) 
Свидетелство на име Весна Алексова, Титов Ве-

лес. (1693) 
Свидетелство^ на име Љиљана Богданови^ Него-

тино. (1694) 
Свидетелство на име Лилјана Боцева, Штип. 
Свидетелство на име Марија Гурова, Кочани„ 
Ученичка книшка на име Габриела Лазарова, Ви-

ница. (1697) 
Ученичка книшка на име Трајкоски Борче, Ма-

кедонски Брод. (1698) 
Свидетелство за VIII одделение на име Хаки 

Исаки, с. Копаница, Скопје. (1701) 
Работна книшка на име Хаки Исаки, с. Копани-

ца, Скопје. (1702) 
Работна книшка на име Рецеп Исмани, Скопје, 
Свидетелство на име Горица Маркоска, Прилеп. 
Свидетелство на име Борика Стефановска, Крива 

Паланка. (1713) 
Свидетелство на име Сашо Станиковски, Крива 

Паланка. “ (1714) 
Свидетелство на име Абдија Гулосвије, Тетово. 
Свидетелство на име Абди Фати, Тетово. (1716) 
Свидетелство на име Риси Сефери, Гостивар. 
Свидетелство на име Спасен Арсески, Гостивар. 
Свидетелство на име Благој Рунчев, Штип. (1719) 
Свидетелства за I l l , IV година и за завршен 

испит на име Винко Симитчиев, Титов Велес. (1720) 
Свидетелство на име Даниела Тенева, Штип. 
Свидетелство на име Лидија Жежовска, Делчево. 
Свидетелство на име Антоние Јосифов, Радовиш„ 
Работна книшка на име Никола Захариев, Скопје. 
Работна л книшка на име Гоце Љутви, Скопје. 
Работна книшка на име Неџат Сума, Скопје. 
Ученичка книшка за I година на име Славковски 

Бобан, с. Мождивњак, Крива , Паланка. (1730) 
Свидетелство на име Јах ја Иснеидери, Тетово. 

' Свидетелство на име Беким Амзаи^ Тетово. (1733) 
Свидетелство на име Муса Демири, Тетово, 
Свидетелство на име Зулкалри Демири Тетово. 
Свидетелство на име Неџми Демири, Тетово. 
Свидетелство на име Газминд Љаки, Тетово. 
Свидетелство на име Шабан Амети, Гостивар. 
Свидетелство на име Ленче Милева, Штип. (1739У 
Свидетелство на име Абдула Алиев, Радовиш. 
Свидетелство на име Лидија Павловска, Проби-

штип. (1741) 
Свидетелство на име Игор Бошковски, Проби-

штип. (1742) 
Работна книшка на име Ж а р к о Томески, Скопје. 
Диплома за- завршен четврти степен за конфек-

циски техничар на име Зоранчо Андевски, Куманово. 
Работна книшка на име Сенад Куртовиќ, Скопје. 
Свидетелство за положен завршен испит на име 

Сенад Куртовиќ, Скопје. (1746) 
Работна книшка на име Воислав Огненовски, 

Скопје. (1751) 
Свидетелство на име Билјана Симоновска, При-

леп. (1752У 
Свидетелство на име Рената Јовеска, Прилеп. 
Свидетелство на име Слободан Митиќ, Куманово. 
Свидетелство на име Драган Томовски, Куманово. 
Свидетелство на име Љупчо Јакимовски, Крива 

Паланка. (1756) 
Свидетелство на име Маја Брезовска„ Гостивар, 
Свидетелство на име Катерина Антеска, Гостивар. 
Свидетелство на име Игор Глишоски, Гостивар. 
Свидетелство на име Марјан Горгиев, Штип. 
Свидетелство на име Мирче Биков, Штип. (17615 
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Свидетелство на име Горан Горгиев, Кочани. 
Свидетелство на име Кети Митева, Кочани. 
Свидетелство па име Венко Костадинов, Кочани. 
Свидетелство на име Игор Бабришов, Кочани, 
Ученичка книшка на име Трајкоски Благе, с. 

Брезница, Македонски Брод. (1766) 
Свидетелства за I и II клас економски смер на) 

име Анче Митревска, Ресен. (1767) 
Свидетелство на име Манова Зорка, Титов Велес. 
Свидетелство за електротехничко училиште на 

име Лазаревски Горан, Титов Велес. (1770) 
Свидетелство за I клас на име Димовски Слобо-

дан, Титов Велес. (1771) 
Работна книшка на име Божин Димовски, Скопје. 
Работна книшка на име Јованка Димовска, 

Скопје. (1779) 
Свидетелство на . име Панче Здравески, Прилеп. 
Свидетелство на име Сефедин Рецепи, Куманово. 
Свидетелство на име Тања Андреева, Титов Ве-

лес. (1785) 
Свидетелство на име Беким Рамадани, Тетово. 
Свидетелство на име Дестан Абази, Гостивар. 
Свидетелство на име Лилјана Ангелова, Штип. 
Свидетелство на име Димитар Јуров, Штип. 
Сви,детелство на име Драган Стефанов, Кочани. 
Свидетелство за I година на име Горан Симонов-

ски, Крива Паланка. (1791) 
Работна книшка на име Тишма Верица, Скопје. 
Работна книшка на име Благоја Ангеловски, 

Скопје. - (1796) 
Работна книшка на име Александар Симоноски, 

Скопје. (1801) 
Свидетелство на име Ирена Јованоска, Прилеп. 
Свидетелство на име Дејан Ангеловски, Куманово. 
Свидетелство на име Абрана Исљами, Куманово. 
Свидетелство на име Сашо Спировски, Тетово. 
Свидетелство на име Меди Нухи, Тетово. (1806) 
Свидетелство на име Зулфи Рамадани, Тетово. 
Свидетелство на име Горан Гошев, Штип. (1808) 
Свидетелство на име Вукица Стевановиќ, Штип. 
Свидетелства за I, II, III година на име Божи-

новска Маја, Титов Велес. (1810) 
Свидетелство на име Донче Калчев,, Штип. (1811) 
Свидетелство на име Ќирко Пеловски, Берово. 
Свидетелство на име Венцо Атанасов, Берово. 
Свидетелство на име Љупчо Стаменков, Делчево. 
Свидетелство на име Марина Николова, Делчево. 
Свидетлество на име Натали Ѓорѓиева, Кочани. 
Свидетелство на име Димче Панов, Кочани. (1817) 
Свидетелство на име Горан Алексов, Кочани. 
Свидетелство на име Виктор Стојановски, Про-

биштип. (1819) 
Работна книшка на име Алит Бекири, с. Ара-

чиново, Скопје. (1820) 
Работна книшка на име Славко Игновски, Скопје. 
Работна книшка на име Азра Нелковиќ, Скопје. 
Свидетелство на име Тони Степаноски, Прилеп. 
Свидетелство на име Јован Ставрески, Прилеп. 
Свидетелство на име Исмет Башевиќ, Прилеп. 
Свидетелство на име Делфина Неделкоска, При-

леп. (1831) 
Свидетелство на име Гоце Паноски, Прилеп. 
Свидетелство на име Васко Илиоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Круме Стојанов, Титов Ве-

лес. (1834) 
4 Свидетелства за I и II година на име Емилија 

Точевска, Титов Велес. (1835) 
СБиделелство на име Билјана Настова, Титов 

Велес. (1836) . 
Свидетелство за I клас на име Скепаровски Са-

ша, с. Стење, Ресен. (1837) 
Свидетелство на име Ристова Јасна, Титов Велес. 
Ученичка книшка за I година на име Јанковски 

Тони, нас. Чашка, Титов Велес. (1839) 
Свидетелство на име Иле Димовски, Титов Ве-

лес. (1840) 

О В Ј А В И 
Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за 

работните односи (.,Службен весник на СРМ“ бр. 
20/90, 27/90 и 10/91), Министерството за труд и со-
цијална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Загарантираниот личен доход за полно работ-
но време на работникот за месец септември 1991 
година изнесува 3.198,30 динари. 

2. За остварување на правата во областа на оп-
штествените дејности за кои основ е загарантираниот 
личен доход, за месец септември 1991 година тој 
изнесува 2.558,60 динари. 

Министер 
за труд и социјална 

политика, 
Илјаз Сабриу, с. р. 

Врз основа на член 4 од Законот за исплата 
на личните доходи и други лични примања во Ре-
публиката („Службен весник на СРМ“ бр. а/91), Ми-
нистерството за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Просечниот месечен чист личен доход по вра-

ботен во Републиката во месец јули 1991 година на-
мален за ефектот од процентот на бројот на врабо-
тените кои не исплатиле личен доход во месецот 
во кој се врши исплатата, изнесува 4.773,90 динари. 

2. Поради примена на ефектот на вработените 
кои не исплатиле личен доход, личниот доход за 
месец јули (4.773,90 динари споредено со тој од ме 
сец октомври 1990 год. (3.771,00 динари), кој е при-
менет за исплата на пензиите за месец декември 
1990 година, покажува пораст од 26,60%. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с. р. 

СОДРЖИНА 
842. Закон за изменување на Законот за уре-

дување на имотните односи настанати со 
противправни заземања на земјишта во 
општествена сопственост — — — — 717 

843. Одлука за помилување на осудени лица 717 
844. Програма за изготвување и донесување и 

измени и дополнување на просторни и 
урбанистички планови во Република Ма-
кедонија во 1991 година — — — — — 718 

845. Измена и дополнување на Просторниот 
план на Социјалистичка Република Маке-
донија — - — — — — — — — 718 

846. Мислења и ставови по повод упатувањето 
на регрути од Република Македонија во 
ЈНА ,за септември 1991 година — — — 719 

847. Одлука за ослободување од плаќање од 
данок од доход — — — — — — — 719 

848. Одлука за определување највисоки мало-
продажни цени на одделни деривати на 
нафта — — — — — — — — — 719 

849. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за републички надоместоци на 
одделни производи — — — — — — 720 
Објава за запишување во регистарот на 
доработувачи на семе од житни култури 720 
Објава за запишување во регистарот на 
производители на шумски саден матери-

Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за шумите — — 720 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за стапките на да-
ноците на граѓаните — — — — — 720 
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