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

Претплатата за 1988 годиш изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини ЗОО 
ДИН. Жиро сметка 40100-643-12498 

743. 
В,рз основа на член з, став 1 од Законот за 

привременото ограничување на располагањево со оп-
штествени средства за нестопански и непроизводстве-
ни (инвестиции во 1988 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 7/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗМЕНУВА ЊЕ И ДбпОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КОРИСНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ИЗНОСОТ 
НА СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ ЗА 

НЕСТОПАНСКИ И ^ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА 

1. Во. Одлуката за утврдување на одделни ко-
рисници на општествени средства и износот на сред-
ства што можат да го користат за нестопански и 
н емро и ЗБО Д ств е ни инвестиции во 1988 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 11/88), во точката 1 се вршат 
следниве изменувања и дополнувања: 

Во дел I. Здравство, точка 2 износот ,„60.000.,ООО" 
се заменува со износот „180.000.000", точките 3, 4, 9 
и 10 се бришат, а точките 5, 6, 7 и 8 стануваат точ-
ки 3, 4, 5 и 6. По точка 6 се додава нова точка 7 
која гласи:' 

„7. Амбуланта е. Агино Село — Куманово — 
10.000.000". 

Во дел II. Основно образование, точките 3, 4 и 
6 се бришат, точката 5 станува точка 3, и во точката 
7 која станува точка 4 износот „200.000.000" се заме-
нува со износот „150.000.000". По точка 4 се дода-
ваат две нови точки 5 и 6 кои гласат: 

„5. ОУ — Нова Маала — Струмица — 30.000.000, 
6. ОУ — е. Облешево —. Кочани — 60.000.000." 

/ 

Во дел III. Насочено образование, точката 1 се 
брише, а точките од 2 до 5 стануваат точки од 1 до 
4. По точка 4 се додаваат две нови точки 5 и 6 
кои гласат: 

„5. Ректоратот на Универзитетот 
во Битола — 45.000.000, 

6. Училишен центар „Ристо Ри-
стевски-Ричко" — Прилеп — 55.000.000." 

Во дел IV. Општествена заштита на децата, по 
тбчка 2 се додава нова то^ка 3 која гласи: 

„3. Детска градинка „Ново Лиси-
че" — Скопје • — 90.000.000". 

Во дел VI. Социјална заштита во точката* 1 изно-
сот „300.000.000" се заменува со износот „298.000.000", 
а во точката 2 износот „5.000.ООО" се заменува со 
износот „7.000.000". 

Во дел VII. Финансиски организации, во точката 
1 износот „209.000.000" се заменува со износот 
„109.000.000", во точката 3 износот „100.000.000" се 
заменува со износот „200.000.000", во точката 6 изно-
сот: „50.000.000" се заменува со износот „15.000.000",-
во точката 7 износот „55.000.000" се заменува со 
износот „90.000.000" и точката 8 се менува и гласи: 
„8. СОК во СР Македонија — 7О.ООО.О0О". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

. Бр. 23-2048/1 Претседател 
15 октомври 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје м р Глигорие Гоговски, е. р. 

744. 
Врз основа на член 239 став 2. од Законот за 

општонародната одбрана („Службен весник на СРМ" 
број 17/88), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 
I 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА 'ЗАШТИТА 

1. Од функцијата членови на .Републичкиот штаб 
за цивилна заштита, поради заминување од органите 
од кои се именувани, се разрешуваат: 

1. Диско Цветановски, 1 

2. Благо ј Левајковиќ, 
3. Љупчо Чакар, 
4. Ристо Никовски. 
2. За членови на Републичкиот штаб за цивилна 

заштита се именуваат: 
1. Милутин Блажевски, началник на Одделението 

за противпожарна заштита во Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи, 

2. Благоја Такевски, советник за РХБ заштита 
во Републичкиот секретаријат за народна одбрана, 

3. Ефтим Анчев, професор на Земјоделскиот фа-
култет во Скопје, 

4. Јанко Николовски, помошник на секретарот 
на Секретаријатот за информации. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе ое објави во „Службен весник на 
СРМ"; 

Бр. 17-2000/1 
6 октомври 1988 година Претседател 

Скопје % на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

745. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81 и 20/88), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Извршниот совет на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија се 
назначува Марика Стојчева, началник на Бирото на 
секретарот на Извршниот совет. 

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

Бр. 17-1959/2 
6 октомври 1988 година Претседател 

Скот је на И зв ршни от оов ет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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746. 
Врз .основа на член 96 став 3 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„ Службен весник на СРМ" број 43/81 и 20/88), Из-
вршниот совет на (Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија се 
назначува Зоја Поленак/ секретар :на Комисијата за 
прашања од областа на општонародната одбрана, оп-
штествената самозаштита, безбедноста и односите со 
странство. 

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

Бр. 17-1959/3 Претседател 
6 октомври 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

747. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за-

Иззршниот соѕет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81 и 20/88), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија се наз-
начува Тодорче Малезанаки, секретар на Комисијата 
за прашања од областа на општествено-политичкиот 
систем. 

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

Бр. 17-1959/4 
6 октомври 1988 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

748. 
Врз основа на член Зна став 3 од Законот за 

боречки додаток на учесниците во Народноослобс-
дителното движење од Егејскиот дел на Македонија 
(^Службен весник на СРМ", бр. 23/75, 27/77 и 18/83), 
претседателот на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИ-
ЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕ-

ЊЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 
ОД 1 ЈУЛИ 1988 ГОДИНА 

1. Основата за определување на боречкиот дода-
ток се зголемува од 1 јули 1988 година, како акон-
тација за 44,6% и така зголемена изнесува 266.646 
динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 13-2089 
14 октомври 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот ̂  комитет за труд, 
здравство и (Социјална политика, 
проф. д-р Тито Беличанец, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II Скопје е заве-
ден апор за развод на брак по тужбата на тужите-
лот Метуш Куртиш од е. Радишани, бр. 654 Скопје, 
против тужената Нафија Куртиш, моминско Мусов-
ска. од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Нафија Куртиш, момин-
ско Мусовска, да' се јави во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во судот и достави точна 
адреса на живеење. 

Во спротивно, ќе и биде одреден привремен ста-
рател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XVI П. 
бр. 2511/88. (203) 

- ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола, по предлог 
на предлагачите Богоја Српчански и Митре Српчан-
ски, двајцата од е. Могила, се води -спор за докажу-
вање на смртта на Коприна Срнчанска од е. Могила. 

Се повикува лицето Коприна Српчанска со по-
следно живеалиште во е. Могила, која наводно почи-
нала на 1. I. 1970 година во е. Могила, да се јави на 
овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на огласот во ^Службен весник на СРМ". 

Истовремено судот го повикува секој- друг кој 
нешто знае за нејзиниот живот истото да го јави, на 
овој суд. 

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе 
одлука по предлогот за докажување на смртта. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 341/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за поништување на 
судска спогодба од тужителот Радослав Бобановски 
од е. Брвеница, против тужениот Бранко Петровски 
од е. Брвеница, сега со непозната адреса во Герма-
нија. Вредност на спорот 44.890 динари. 

Бидејќи тужениот Бранко Петровски е со непоз-
ната адреса 'се повикува да се јави пред судот во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
,,Службен весник на СРМ" и во истиот рок опреде-
ли свој полномошник во земјата кој ќе го застапува 
по предметниот опор. Во спротивно, судот преку Цен-
тарот за социјални работи, ќе определи привремен 
застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово,' П. бр. 1903/87. 

Пред овој суд се води опор за сопственост по 
тужбата на тужителите Демири Илми и Куртиш, од 
е. Камењане, против тужените Демири Сефедин од е. 
Камењане и Исмаили Ревије, со непозната адреса во 
странство и Џемаили Адиле, родена Демири, од е. 
Боговиње, а сега со непозната адреса во Западна 
Германија. 

Бидејќи тужените Исмаили Ревије, родена Де-
мири, од е. Синичане, и Џемаили Адиле, родена 
Демери, од е. Боговиње, се со непозната адреса, се 
повикуваат да се јават во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на СРМ" пред 
Општинскиот суд во Тетово или во истиот рок да 
постават полномошник во земјата кој ќе ги заста-
нува нивните интереси. Во спротивно, еудот преку 
Центарот за социјални работи ќе им определи при-
времен застапник кој ќе ги застапува интересите до 
окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 477/88. 
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Пред Општинскиот, суд во Тетово се води спор 
за сопственост иа недвижен имот по тужбата на Са-
ли Салија од е. Порој Тетово, против Мурибан, Алај-
дин, Мухамедин и Абдулрезак, сите Рецепи, од Те-
тово, а сега иселени оо непозната адреса во Турција. 

Се повикуваат тужените Мурибан, Алајдин, Му-
хамедин и Абдул резак, 'сите Рецепи, со непозната 
адреса, да се јават во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или 
вр истото време да одредат свој полномошник. Во 
спротивно, преку Центарот за социјални работи во 
Тетово, ќе им биде одреден привремен застапник, 
кој ќе ги застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1412/88. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Сали-
ја Зенепе од Тетово, против тужениот Салија Халил 
од Тетово сега »со непозната Адреса во Швајцарија. 
Вредност на спорот 10.000 динару. 

Се повикува тужениот Салија Халил од Тетово, 
сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави 
пред овој суд во рок од 30 дена, ^а ја достави своја-
та адреса или постави свој полномошник. Во спро-
тивно, судот по истекот на овој рок, ќе му постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1176/88. 

Пред Општинскиот (Суд во Тетово се води спор 
за исплата на долг по тужбата на тужителот Анге-
ловски Венче од е. Брвеница, против тужениот Миф-
тари Мијази од е. Челопек, а »сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да достави 
точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го 
застапува до правосилното окончување на постапката 
по овој предмет. 

По истекот, на овој рок судот на тужениот ќе 
му постави привремен застапник преку Центарот за 
социјални работи во Тетово, кој ќе го застапува до 
правосилното окончување на постапката по овој 
предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1334/88. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за законска издршка по тужбата на тужителката 
Амзаи Емине од е. Долно Палчиште законски за-
стапник на малолетната Амзаи Валиде, против ту-
жениот Амзаи Сејдула од е. Долно Палчиште, сега 
на привремена работа во Швајцарија, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Амзаи Сеј дула од, е. Дол-
но Палчиште да се јави пред овој суд во рок од 30 
дена да ја достави својата адреса, ^или пак постави 
овој полномошник. Во спротивно судот по истекот 
на овој рок ќе му .постави привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1466/88. 

Пред овој суд се води спор за исполнување на 
договор од тужителот Синани Даут, Синани Исма-
илаки од Тетово, ул. „Браќа Миладинови" бр, 174, 
против тужените Афитап Усеини, Хиса Шабан Ху-
сеини, двајцата од Турција со непозната адреса како 
и тужените Мехмед Фаик Усеини и Мустафа Усеини 
двајцата од Нови Сад со непозната адреса. Вредност 
на спорот 1.000.000 динари. 

Се известуваат тужените Афитап Усеини, Хиса 
Усеини, Мехмед Фаик Усеини и Мустафа Усеини со 
непозната адреса да се јават во рок од 30 дена пред 
Општинскиот суд во Тетово и во истиот рок овлас-
тат свој полномошник во земјата кој ќе ги заста-
пува нивните интереси до правосилното окончување 
на постапката. 

* По истекот на овој рок судот ќе им постави 
привремен застапник кој ќе се грижи за интересите 
на тужените по предметниот опор до окончувањето 
на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1087/88. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 
докажување на смртта на лицето Максути Демир од 
е. Селце, а по предлог на предлагачот Демири Садри 
од е. Селце. 

Се повикува лицето Максути Демир од е. Селце 
или (секој друг што знае за неговиот живот да се 
јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 
во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно судот 
врз обнова на доказите ќе ја утврди смртта на лице-
то Максути Демир од е. Селце. 

. Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 411/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО .ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на смрт согласно член 89 од 
ЗВП, по предлог на предлагачот Конески Ристе од 
е. Отрови ја, против противникот Ангелеска Тод оси ја 
од е. Црнилиште. 

Со повикува лицето Ангелеска Тодосија од е. 
Црнилиште да се јави во овој суд во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СВМ" или да се. јави друго лице кое ќе каже за 
нејзиниот живот, или лице кое лично ја познавало, 
за да дадат подробни податоци за часот, денот, ме-
сецот и годината на смртта на Ангелеска Тодосија 
од е. Црнилиште. 

Во 'спротивно, по истекот на рокот и 'Спроведе-
ната постапка судот ќе донесе решение Со кое ќе се 
утврди и докаже нејзината смрт. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 607/88. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот /стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр! 890 од 23. VIII. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1867-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Молеро-фарбарската задруга „Про-
лет", Р. О., — Скопје, ул. „Огњен Прица" бб, со 
следните податоци- Се брише Ивановски Борис, ди-
ректор, без- ограничување, а се запишува новиот 
застапник Кочковски Петре, в, д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 890/88 (279) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 903 од 12. IX. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1369-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата, на основна 
дејност и на лицето овластено за застапување со 
следните податоци: Се запишува промената на фир-
мата на Самоуправната интересна заедница за ко-
мунални дејности и патишта оо целосна одговорност, 
Титов Велес ул. „Димо Хаци Димов" бр. 23, се ме-
нува и во иднина ќе гласи: Самоуправна интересна 
заедница' за патишта, со целосна одговорност, Титов 
Велес, ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 23. 

Се запишува промената на дејноста и тоа се 
бришат: „во областа на комуналните дејности", а 
се запишува: 140229 — други самоуправни^ интересни 
заедници во областа на посредување во изградба и 
одржување на локални патишта. 

Се брише досегашниот застапник Камилов Ан-
дреја, секретар, а се запишува новиот застапник 
Борис Неделков, в. д. секретар без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. 
бр. 903/88. (280) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1002 од 12. IX. 1988 година, на регис-
тарска влашка бр. 3-1520-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и дејноста со 
следните податоци: Се запишува промената на фир-
мата на Општинската самоуправна интересна заедни-
ца за становање, оо целосна одговорност, Титов Ве-
лес, ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 23, се менува и во 
иднина ќе гласи: Општинска самоуправна интересна 
заедница за становање, уредување и употреба на 
градежно земјиште и комунални дејности, со целос-
на одговорност, Титов Велес, ул. „Димо Хаџи Димов" 
бр. 23. 

Се запишува проширувањето на основната деј-
ност СО: 

140229 — посредување во изградба, уредување и 
употреба на градежно земјиште и комунални деј-
ности. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1002/88. (281) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Срег. бр. 916 од 4. УШ. 1988 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1009-0-0-0, ги запиша во судскиот 
регистар привремените мерки и промена на лицето 
овластено за застапување на Електро инсталатерската 
задруга „Никола Тесла" РО Скопје, ул. „Првомајска" 
бр. 10, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Себастијан Матиќ, а се запишуваат 
привремените мерки и лицето Милан Павловски како 
претседател на привремениот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. бр. 
916/88. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 706 од 22. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2166-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Земјоделската задруга 
„Мал Извор", Р. О., е. Средно Коњари — Скопје, со 
следните податоци: Досегашниот в. д. директор. Не-
ваип Рамадани се именува за директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански <с̂ д во Скопје, Срег. бр. 
706/88. (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 778 од 13. VII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1631-8-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Илинден", О. Сол. О. со 
ООЗТ Скопје, ООЗТ Основно училиште „26 Јули", 
Ц. О., ул. „210" бр. 31 со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Андоноски Цветан, в. д. 
директор, а се запишува! новиот застапник Ставрев-
ски Благоја, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
778/88. . (224) 

Окружниот стопански .суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 574 од 30. VI. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1188-13-0-0, ги запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ поради органи-
зирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се 
запишува бришењето на ООЗТ Технолошќо^металурш-
ки ' факултет — Скопје, во состав на Универзитет 
„Кирил и Методиј" Скопје, Универзитетски центар за 
Математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
574/88. * (225) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
ниево Срег. бр. 801 од 30. VI. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-753-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната орга-

низација п ^ фирма: Студентски центар '„Скопје" со 
Ц. О., Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 58. 

Студентскиот центар „Скопје", е основан оо , ре-
шение бр.01-34/2 од 9. III. 1963 година од Универзи-
тетскиот совет, кое е потврдено од страна на Собра-
нието на СРМ. 

Оваа работна организација е настаната со здру-
жување на ООЗТ „Сместување" Скопје и1 ООЗТ „Ис-
храна" Скопје, во работна организација без ООЗТ 
врз основа на Самоуправна спогодба за промени во 
организирањето од 29. II. и 18. IV. 1988 година. 

Основни дејности: 
130212 — дејност на домовите на ученици и сту-

денти; 
080121 — ресторани со услужување . 
Во правниот промет со трети лица работната рр 

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

ти лдоца работната организација одговара со сите 
средства, Ц. О. 

Лице овластено за застапување е Николчо Глиго-
ров, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
801/88. 4 (241) 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 35 од Општествениот дого-

вор за измени и дополнувања на Општествениот до-
говор за заедничките обнови и мерила за самоуправ-
но уредување на односите во стекнувањето и распо-
редувањето на доходот и чистиот доход и распредел-
бата на средствата за лични, доходи („(Службен ве-
сник на СРМ" бр. 18/87), Координациониот одбор 

у * 

О Б Ј А В У В А 
планиран елемент за примена на мерилата за распо-
редување на чистиот доход за периодот јануари-де-

4 кември 1988 година 
1. Просечниот месечен пресметан чист личен до-

ход по работник, без средствата за непосредна за-
едничка потрошувачка, изнесува 301.360 динари. 

Координационо одбор 
Претседавач, 

Мемед Нурединоски, е. р. 

СОДРЖИНА 
743. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за утврдување на одделни ко-
рисници на општествени средства и изно-
сот на средства што можат да го корис-
тат за нестапаноки и ^производствени ин-
вестиции во 1988 година — — — — — 775 

744. Решение за разрешување и именување 
членови на Републичкиот штаб за ци-
вилна заштита — — — — — — — 775 

745. Решение за назначување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија — — — —' •— — — — 775 

746. Решение за назначување советник во Из-
вршниот сове-ѓ на Собранието на СР Ма-
кедонија — — — — — — — — 776 

747. Решение за назначување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија —; — — — — — — — — 776 

748. Наредба за зголемување на основата за 
определување на боречкиот додаток на 
учесниците во Народноослободителното 
движење од, Егејскиот дел на Македонија 
од 1 јули 1988 година — — — — — 776 
Објава за планиран елемент за примена 
на мерилата за распоредување на чистиот 
доход за периодот јану ари-декември 1988 
година — — — — — — — — — 778 
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