
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 15 септември 1987 
С к о п ј е 

Број 35 Год. XLIII 

Претплатата за 1987 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 200 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

656. 
Врз основа на член 27 став 3 од Законот зд 

премер, катастар и запишување на правата на не 
движностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), 
директорот на Републичката геодетска управа доне 
сува 

Член 4 
Обновување и обележување на границата на ка-

тастарската општина се врши врз основа на извр-
шениот увид во фактичката состојба на границата, 
белезите и знаците, споредувајќи ги истите со пос-
тојниот записник за омеѓување 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБНОВУВАЊЕТО И ОБЕЛЕЖУ-

ВАЊЕТО НА ГРАНИЦИТЕ НА КАТАСТАРСКАТА 
ОПШТИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на 

обновувањето и обележувањето на границите на ка-
тастарската општина (КО). 

Член 2 
Под обновување на границата на КО во смисла 

на овој правилник се подразбира утврдување на веќе 
еднаш воспоставената гранична линија на КО. Об-
новената граница на КО се обележува со поставу-
вање видни и трајни белези и знаци на земјиштето. 

Член 3 
Обновувањето на граничната линија на КО се 

врши на следниот начин: 
Комисијата за обновување и обележување на гра-

ниците на КО (комисија) ја обиколува граничната 
линија и ја утврдува состојбата на белезите, знаци-
те и обликот на граничната линија. 

По изведената обиколка на граничната линија, 
комисијата постапува на следниот начин: 

1. кога описот на граничната линија не се ме-
нува и состојбата на белезите и знаците одговара 
на состојбата утврдена во записникот, описот на гра-
ничната линија во целост ќе се преземе во вид на 
препис од записникот изготвен при утврдувањето 
на границата; 

2. кога дел од граничната линија не одговара 
на описот, тој дел повторно се опишува, а оста-
натиот дел од граничната линија се преземе во вид 
на препис од записникот изготвен при утврдување-
то на границата. 

3. кога 1раничната линија одговара на состој-
бата од записникот изготвен при утврдувањето на 
границата, а белезите и знаците се уништени, ко-
мисијата белезите и знаците /ќе ги обнови и за це-
лата гранична линија ќе направи препис од пос-
тојниот записник, ажуриран со индикациите од нај-
новата состојба на недвижностите; 

4. кога состојбата на целата гранична линија 
е изменета во поглед на белезите, знаците и опи-
сот, комисијата истите ќе ги обнови и за целата 
гранична линија ќе изготви нов записник. 

II. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАНИЧНАТА ЛИНИЈА 

Член 5 
Комисијата при обележувањето на граничната 

линија на КО поставува на земјиштето гранични 
белези и знаци согласно следните правила: 

— соседните белези и знаци на граничната ли-
нија на земјиштето мора меѓусебно да се доведу-
ваат; 

— оддалеченоста помеѓу соседните белези и зна-
ци не може да биде поголемо од 500 м, освен во 
случај кога граничната линија минува по должина-
та на природни или вештачки објекти (пат, река, 
железница и друго); 

— на места каде граничната линија преминува 
преку обЈект на земјиштето кој не е поширок од 
10 м, се поставува еден белег и знак, белегот и 
знакот се поставува пред или по преминот на гра-
н,ичната линија на КО преку граничните линии на 
објектот, зависно од постојните теренски услови 
(сл. 1); 

— на места каде граничната линија на КО пре-
минува преку објект поширок од 10 м, во тој слу-
чај се поставуваат два белези и знаци, и тоа од 
двете страни на објектот на пресекот со неговите 
гранични линии кои носат ист број (сл. 2); 

— во случај кога местото за поставување на 
белегот и знакот е непогодно, истиот се поставува 
поместен по должина на граничната линија на КО 
на соодветно, погодно место. Од поместената белега 
се мери растојанието до пресекот на граничната 
линија на КО и објектот, а ако постои можност се 
вршат и други мерења од одредени фиксни точки 
на земјиштето. Извршените мерења се евиденти-
раат во записникот и скицата за омеѓување на ка-
тастарската општина (записник и скица за омеѓу-
вање) — (сл. 3); 

— во посебни случаи кога на теренот не посто-
јат услови за поставување на белези и знаци во 
смисла на претходниот став, истите се поставуваат 
надвор од граничната линија на КО со евидентира-
ње во записникот и скицата за омеѓување (сл. 4); 

— кога граничната линија на КО поминува од 
еден на друг заед,нички објект, во тој случај гра-
ничната точка на КО се утврдува со пресек на осо-
вините на двата објекти, а обележувањето на терен 
се врши со четири белези и знаци поставени на 
пресечните точки на граничните линии на објек-
тите (сл. 5); 

— кога граничната линија на КО минува по 
ниска зарастена шума (жбун и сл.), а зарад,и обез-
бедување видливост помеѓу соседните меѓни белези, 
се чисти односно пресечува појас во широчина од 
2 м. 
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Белез/ите на природна стена се клесаат со ди-
мензии 0,20 м х 0,20 м. х ОДО м. |(сл. 7). 

: 023 ; : 0-20; ^ 
^хјаао 

слЉ-о. сл. 6-Ѕ 

IV. НУМЕРИРАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ БЕЛЕЗИ 
Член 7 

Граничните белези се нумерираат редоследно 
од тромега до Тромеѓа, со арапски броеви од 1 па 
натаму. 

Граничните точки што претставуваат тромега и 
четворомеѓа и друго не добиваат броеви, туку се 
обележуваат со почетните букви на катастарските 
општини. 

Двојните гранични белези на заедничките објек-
ти се нумерираат со исти броеви. 

Сите гранични точки помеѓу две тромеѓи и чет-
воромеѓи се обележуваат со арапски броеви од 1 
редоследно колку ги има. 

Граничниот белег кој припаѓа на паровите на 
двојните белези за два заеднички објекти носи два 
броја разделени со цртичка. 

Граничните белези, вметнати помеѓу два постој-
ни белези, носат броеви во вид на дропка, со тоа 
што во броителот се наога бројот на претходниот 
белег (со помал број), а во именителот бројот на 
вметнатиот белег, почнувајќи од 1 па натаму, на 
пр.: помеѓу белезите бр. 12 и 13 се вметнати три 
белези, кои ќе имаат броеви 12 12 и 12 Кога по-

1 2 з 
ме,ѓу еднаш вметнатите белези се вметнува нов бе-
лег, тогаш на бројот од претходниот белег во име-
нител от се додаваат мали букви од азбуката (на 
пример: помеѓу 12 и 12 се вметнати два нови 

си .5 
III. ВИДОВИ ГРАНИЧНИ БЕЛЕЗИ 

Член 6 
Граничните точки се обележуваат со стабилни 

и видливи белези и знаци на кои е означен цента-
рот на белегот. 

Белезите можат да бидат бетонски, од природен 
камен и на природна стена. Бетонските белези се 
со димензии О,20 м х о ,20 м х О,70 м. истите се 
вкопуваат во земјата 0,60 м а 0,10 м над земјата 
(сл. 6-а). 

Белезите на природен камен се со обработена 
глава со димензии 0,20 м. х о ,20 м. х 0,10 м, а дол-
жината на белегот е О,70 м и се поставува на ист 
начин како и бетонскиот белег (сл. б-б). 

1 2 
белези и ќе имаат броеви 12 и 12 

la 1б 
V. ЗАПИСНИК ЗА ОМЕЃУВАЊЕ 

Член 8 
Записникот за омеѓување на границите на КО 

го составува геодетски стручњак член на комисијата. 
Записникот се составува на терен односно на 

лице место, се впишува со мастило и задолжително 
ги содржи следните податоци: 

1. Социјалистичка Република Македонија, општи-
на и катастарска општина, чии граници се обнову-
ваат и обележуваат со краток опис и главни карак-
теристики на населеното место и подрачјето на КО; 
приближна површина на^ КО; главни катастарски 
култури, општ топографски опис на теренот, полож-
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ба и карактер на населеното место (град, село и 
сл.) и број на згради; 

2. опис на местото и тромеѓата, оо имињата на 
сопствениците на околните парцели, како и на дру-
гите податоци кои можат да послужат за сигурна 
идентификација на тромеѓата; 

3. опишување на прекршните точки на кои е 
поставена граничната белега, прекршниот агол по-
меѓу претходниот со наредниот правец на гранич-
ната линија во правец на обновување и обележува-
ње на истата; 

4. насока на граничната линија според страните 
на светот, со податоци дали е линијата помеѓу два 
белега права, крива или прекршена, протегање на 
линијата нагоре или надолу; 

5. видот и бројот на белегата на прекршната 
точка на граничната линија и дали е истата двојна, 
тројна и СЛ.; 

6. детален опис на граничната линија од беле-
га до белега, односно потсети (викани места) по 
кои таа минува, катастарски култури и конфигура-
ција на теренот и дали граничната линија минува 
на постојани објекти по средината или по една од 
страните на истите; 

7. растојание помеѓу белегите утврдени со чеко-
ри или со слободна проценка,-

8. потписи на сите членови на комисијата по 
извршеното обновување и обележување на гранич-
ната линија од Тромеѓа до Тромеѓа. 

Записникот за омеѓување треба да биде заве-
рен од страна на општината и кон истиот т^еба 
да бидат приложени писмени ополномоштува!^ на 
членовите на комисијата кои вршеле обновување и 
обележување на граничната линија. 

VI. СКИЦА ЗА ОМЕЃУВАЊЕ 
Член 9 

За секоја КО чии граници се обновуваат и обе-
лежуваат се изготвува скица на обновување и обе-
лежување на истата. 

Скицата ја изготвува геодетски стручњак, член 
на комисијата. 

Скицата се изготвува на поквалитетна хартија 
за цртање, во размер 1 :10000 до 1 :25000, зависно 
од големината и обликот на КО. При изготвување 
на скицата ќе се користат податоци на измерените 
растојанија (со оцена од око или чекори) и прекрш-
вите агли. Изготвената скица се приложува во Ела-
боратот на обновувањето и обележувањето на гра-
ниците на КО и претставува негов составен дел. 

Член 10 
Скицата ги содржи следните податоци: 

цртеж на граничната линија и белегите со 
нивните ознаки или броеви, како и објектите по 
кои минува или ги пресекува граничната линија, 
цртеж на главните сообраќајни комуникации, водо-
теци, карактеристични забележителни објекти (три-
гонометриски точки, ознаки со пирамиди, високи 
резервоари, цркви, џамии и сл.), контури на насе-
леното место поголеми комплекси на катастарски 
култури или вегетација со топографски знаци,-

2. географски имиња на населените места, во-
дотеци, карактеристични викани места, потоа имиња 
на соседните катастарски општини, социјалистичка 
република, односно социјалистичка автономна покра-
ина и држава со кои граничи КО; 

3. описот на скицата се изготвува според даде-
ниот прилог во овој правилник (прилог: Скица на 
обновување и обележување на границите на КО). 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Членн 11 ' , 

Составен дел на овој правилник се записникот 
и скицата за омеѓување. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

де,нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 13-1322/1 
8 август 1987 година 

Скопје Директор 
на Републичката геодетска управа, 

дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р. 
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657. 
Врз основа на член 56 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85), Републичкиот педагошки совет на II-та сед-
ница, одржана на 31. X. 1986 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИ-

ХОФИЗИЧКИ ОТ РАЗВОЈ ВО ПАРАЛЕЛКИТЕ ВО 
УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува бројот на уче-

ниците со пречки во психофизичкиот развој во па-
ралелките во училиштата за средно образование. 

Член 2 
Во училиштата за средно образование за здоби-

вање на степен на стручна подготовка и за работно 
оспособување се вклучуваат ученици со пречки во 
видот, слухот и психичкиот развој, инвалидизирани 
лица и лица со повеќе видови на оштетувања, кои 
завршиле основно воспитание и образование, а прет-
ходно се разврстени и евидентирани според видот и 
степенот на пречките и недостатоците, согласно Пра-
вилникот за распоредување и евиденција на лицата 
попречени во физичкиот и психичкиот развиток 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 8/81). 

Член з 
Паралелките во училиштата за средно образо-

вание можат да го имаат следниот број ученици: 
1. За учениците со пречки во видот: 
а) Слепи 

Некомбинирана паралелка (само сле-
пи) 5 - 7 ученици 
Комбинирана паралелка (слепи и сла-
бовидни) 6— 8 ученици 
Група за работно оспособување 6— 8 ученици 

б) Слабовидни 
^комбинирана паралелка (само сла-
б ОБИ дни) 7 - 8 ученици 
Комбинирана паралелка (слабовидни и 
практично слепи) 6 - 8 ученици 
Група за работно оспособување 6— 8 ученици 

2. За учениците со пречки во слухот: 

а) Глуви 
^комбинирана паралелка (само глуви) 5— 7 ученици 
Комбинирана паралелка (глуви и теш-
ко наглуви) 6 - 8 ученици 
Група за работно оспособување 6— 8 ученици 

б) Тешко наглу-ви 

Некомбинирана паралелка 
Група за работно оспособување 

7— 8 ученици 
7— 8 ученици 

3. За учениците со пречки во психофизичкиот 
развој: 

Паралелка за стручно оспособување 7— 9 ученици 
Група за работно оспособување 7—10 ученици 

4. Во паралелките за телесно-инвалидни ученици 

Некомбинирана паралелка (со еден 
вид на оштетеност) 7—10 ученици 
^комбинирана паралелка (со повеќе 
видови на оштетеност) 6— 8 ученици 
Група за работно о/способување 6— 8 ученици 

Член 4 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за условите за вклу-
чување во средното специјално образование и вос-
питание и за бројот на учениците во паралелките, 
односно во групите на организациите за средно спе-
цијално образование и воспитание („Службен весник 
на СРМ“ бр. 34/80). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 09-2408/1 
5 септември 1987 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Томе Саздов, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за критериу-
мите за евакуација на населението во СР Македо-
нија, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 
34/87, се поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ЕВАКУАЦИ-
ЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Во член 1 ред 4 по зборот „други“ треба да стои 
зборот „вонредни“. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
213. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
Собранието на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Хрватска, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Словенија, Собранието на Социјалистичка 
Република Србија, Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово и Собранието на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Војводина склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ 
НА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ СО СА-
МОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОП-
СТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ, ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗДРУЖУВАЊЕ-
ТО ВО ЗАДРУГИ ЗАРАДИ НИВНО ЕДИНСТВЕНО 

РЕГУЛИРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Заради унапредување на развојот и подобрување 
на условите за стопанисување на единствениот југо-

словенски пазар, учесниците на овој договор се .сог-
ласни со овој договор да ги утврдат основите за 
единствено уредување на условите и начинот на 
вршење на дејностите со самостоен личен труд со 
средства во сопственост на граѓани, со средства зе-
мени под наем од корисниците на општествените 
средства, договорните организации на здружениот 
труд^ здружувањето во задруги и други облици на 
здружување и согласност со тоа да извршат соод-
ветно усогласување на своите прописи. 

Со овој договор се утврдуваат прашањата од 
став 1 на овој член и се определуваат решенијата кои 
според оцена на учесниците на овој договор нај-
многу одговараат на заедничките интереси. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни един-

ствено да ги уредат поважните прашања со кои се 
даваат пошироки можности за вршење на дејностите, 
се поедноставува и забрзува постапката на основа-
њето, се обезбедуваат поповолни услови за основање 
и стопанисување во самостојните дуќани, заеднички-
ie дуќани, договорните организации на здружениот 
труд, задругите и другите облици на здружување, 
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како и нерамноправна и посигурна општествено-еко-
помека положба на работните луѓе кои самостојно 
вршат стопанска дејност со личен труд со средства 
во сопственост на граѓани. 

2. ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИ СО САМОСТОЕН ЛИ 
ЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни секој 

учесник да донесе закон со кој ,ќе ги регулира усло-
вите и начинот на вршење на сите стопански деј-
ности со самостоен личен труд со средства во соп-
ственост на граѓани во согласност со одредбите на 
овој договор. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат дека под работни луѓе кои 
самостојно вршат стопанска дејност со личен труд 
со средства во сопственост на граѓани се подразби-
раат работните луѓе кои вршат дејност на занаетчи-
ството, домашната ракотворба, угостителството и ту-
ризмот, вклучувајќи го и давањето услуги н^ сместу-
вање и исхрана во домаќинството, сообраќајот, трго-
вијата на мало, рибарското, интелектуалните услу-
ги од стопански карактер и други стопански дејно^-
сти (во натамошниот текст-, самостојни стопанстве-
ници). 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат здружување на самостојните 
стопанственици и нивните задруги во стопански здру-
женија, односно сојузи на самостојните стопанстве-
ници. 

Стопанските здруженија, односно сојузи на са-
мостојните стопанственици се здружуваат во стопан-
ски комори. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат дека самостојните стопанстве-
ници можат да ги вршат сите стопански дејности 
освен дејностите кои се забранети со други закони. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да ги предвидат условите за вршење на сто-
пански дејности кои во областа на самостојното сто-
панисување се јавуваат како нови занимања (на пр. 
производство на електрична енергија во мали елек 
трани, дејноста на туристичките водичи, изготвува-
ње на техничка документација, изготвување на сме-
тачки програми, вршење на сметководствени и дру-
ги интелектуални услуги од , стопански карактер 
и сл.). 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат дека самостојните стопанствени-
ци можат да вршат една или повеќе сродни или до-
полнителни стопански дејности, како и одделни ра-
боти од определена стопанска дејност. 

Во сите спорни случаи, утврдувањето кои сто 
лански дејности се сродни или дополнителни или 
кои одделни работи од определена стопанска деј 
ност можат да се вршат во смисла на став 1 на овој 
член и член 7 на овој договор го врши надлежниот 
орган на здравата на републиката, односно автоном-
ната покраина, по претходно прибавеното мислење на 
стопанската комора на републиката, односно авто-
номната покраина. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат, постапката за издавање на ре-
шенијата за одобрение за вршење на самостојна сто-
нанска дејност во целина да ја врши еден надлежен 
орган на управата на општината. 

Прибавување на одделни докази за исполнување 
на пропишаните услови за издавање на решенија за 
одобрение за вршење на самостојна стопанска деј-
ност го врши органот на управата од став 1 на овој 
член по службена должност. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат обврска на надлежниот орган 
на управата на општината, при поднесувањето на 
барањето за издавање решение за одобрение за 
вршење на самостојна стопанска дејност да ја пре-
дупредат странката за недостатоците во поднесената 
документација. 

Учесниците на овој договор се согласни со свој 
пропис да утврдат рок до 15 дена од денот на под-
несувањето на пропишаната документација во кој 
надлежниот орган на управата на општината е дол-
жен да донесе решение по барањето за издавање ре 
шение за одобрение за вршење на самостојна сто-
панска дејност. 

Член 11 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат обврска на надлежниот орган 
на управата на општината на подносителот на бара-
њето за издавање решение за одобрение за вршење 
на самостојна стопанска дејност, а кој е во работен 
однос и не располага со деловна просторија, да му 
издаде решение во рок до 15 дена од денот на под-
несувањето на барањето со кое се утврдува подоб-
носта во поглед на другите услови за вршење на 
определена стопанска дејност со важност од една 
година. 

Надлежниот орган на управата на општината е 
должен во рок до 15 дена по поднесениот доказ де-
ка подносителот на барањето од став 1 на овој член 
располага со деловна просторија и дека не е во ра-
ботен однос, да донесе решение за одобрение за 
вршење на самостојна, стопанска дејност 

Ако надлежниот орган на управата на општината 
во утврдениот рок не донесе решение за одобрение 
за вршење на самостојна стопанска дејност од став 
2 на овој член и член 10 на овој договор, ќе се сме-
та дека вршењето на самостојната стопанска дејност 
е одобрено и подносителот на барањето може да 
почне со работа, за што писмено го известува над-
лежниот орган на управата на општината. 

Член 12 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат да се смета дека деловната про- -
сторија и опрема ги задоволуваат со закон утврдени-
те услови и во случај кога, со оглед на природата на 
работата и бројот на лицата кои работат во просто-
риите, со соодветни уреди (клима уред, соодветно 
осветление и други технички средства) и организа-
ционо-технолошки постапки можат да се обезбедат 
соодветни услови за работа. 

Член 13 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат дека самостојниот стопанстве-
ник може да користи две издвоени деловни просто-
рии на територијата на општината во која е делов-
ното седиште на дуќанот или на територијата на 
друга општина, по одобрение на надлежниот орган 
на управата на општината научија територија се нао-
ѓа издвоената деловна просторија. 

Издвоените деловни простории можат да се ко-
ристат за намени од рамките на дејноста со која 
самостојниот стопанственик се занимава. 

Член 14 
Учесниците на овој договор се согласни, во слу-

чај на траен или привремен престанок на вршење 
стопанска дејност со свој пропис да предвидат мож-
ност за давање во наем на друго лице сопствените 
деловни простории и средства со кои самостојниот 
стопанственик ја вршел стопанската дејност, освен 
средствата за вршење на превозничка дејност. 

Самостојниот стопанственик кој сопствените де-
ловни простории и средства ги дал во наем не може 
да основа нов самостоен дуќан со иста или слична 
дејност се додека постои наемот, 
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Член 15 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат на пронаоѓачот кој е носител на 
патентот, односно техничкото унапредување на одре-
ден производ да му се признае стручна подготовка 
за основање на самостоен занаетчиски дуќан за про-
изводство на патентираниот производ, односно тех-
нички унапредениот производ. 

Член 16 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат работниот човек да исполнува 
услови во поглед на стручната подготовка за вршење 
занаетчиска дејност ако има соодветно обрзование 
— степен на стручна подготовка, а за вршење на 
одредени занаетчиски дејности ако исполнува еден 
од следниве услови: 

— ако најмалку 3 години работел на соодветни 
работи во земјава или странство; 

— ако има завршено основно училиште и поло-
жен испит по план и . програма кои ги донесува над-
лежниот орган на републиката, од,носно автономна-
та покраина или стопанската комора на република-
та, односно автономната покраина. 

Учесниците на овој договор се согласни со свој 
пропис да ги одредат занаетчиските дејности за кои 
не е потребна стручна подготовка ниту стручна оспо-
собен,ост. 

Член 17 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат дека угостителска дејност мо-
же да врши работниот човек кој има III степен 
стручна подготовка од угостителска струка. 

Со исклучок од став 1 на овој член угостителска 
дејно,ст може да врши и работен човек кој нема 
соодветно стручно образование ако најмалку 3 го-
дини работел на соодветни работи со проверка на 
стручната оспособеност. Проверка на стручната оспо-
собеност се врши со полагање испит по планот и 
програмата кои ги донесува надлежниот орган на ре-
публиката. односно автономната покраина или сто-
панската комора на републиката, односно автоном-
ната покраина, а се признава на територијата на 
СФРЈ. 

Член 18 
Учесниците на овој договор се согласни оо свој 

пропис да предвидат дека органот на собранието на 
општината може да одобри основање на трговски 
дуќан на работниот човек кој има III степен на 
соодветна стручна подготовка, а . во ридско-планин-
ските места и оддалечените помали населби и на ра-
ботниот човек кој нема соодветна стручна подготов-
ка, односно стручна дооспособеност. 

Член 19 
Учесниците на овој договор се согласни со свои 

прописи да не предвидат обемот на давање угости-
телски и туристички услуги во објектите да се регу-
лира со бројот на местата за седење, бројот на ма-
сите, бројот на креветите и друго. 

Член 20 
Учесниците на овој договор се согласни со свои 

прописи да предвидат дејноста на туристички во-
дич може да ја врши работниот човек кој има нај-
малку IV степен на стручна подготовка и положен 
стручен испит за туристички водич по програма која 
ја донесува над нежниот орган на републиката, од-
носно автономната покраина. 

Член 21 
Учесниците на овој догово,р се согласни со свој 

пропис да предвидат самостојниот стопанственик кој 
се занимава со јавен превоз да може да врши пре-
воз на патници со патничко моторно возило кое со 
возачот има до 9 седишта и јаве,н линиски превоз 
на патници со автобус во градскиот, приградскиот и 
меѓуградскиот сообраќај. Линискиот превоз на пат-
ници со автобус може да се врши врз основа на одо-
брение на надлежниот орган на управата на општи-
ната и договор склучен со општината или самоуправ-
ната интересна заедница или со организација на 
здружениот труд. 

Самостојниот стопанственик кој се занимава со 
јавен превоз од став 1 на овој член може да врши 
и вонлиниски превоз на патници за потребите на 
организација на здружениот труд или друга орга-
низација. 

Самостојниот стопанственик кој се занимава со 
јавен превоз може превозот на предметите да го 
врши со моторно возило кое во поглед на димензии-
те, вкупната тежина и осовинското оптеретување ги 
исполнува пропишаните услови согласно со Законот 
за основите на безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата и со прописите донесени врз основа на тој за-
кон. 

Член 22 
Учесниците на овој дого,вор се согласни со свој 

пропис да предвидат самостојниот стопанственик да 
може да врши јаве,н превоз со пловен објект и тоа: 

а) големина до 150 БРТ за ,превоз на предмети, 
а за превоз на лица до 100 патници, во крајбрежно-
то море на СФРЈ; 

б) носивост до 150 тони за превоз на предмети, 
односно сила до н о KB, а за превоз на лица до 
100 патници во ,внатрешните води на ,СФРЈ. 

Самостојниот стопанственик може да врши изве-
дување на хидроградежни работи со пловни напра-
ви со капацитет до 50 мз/х во крајбрежното море и 
во внатрешните води на СФРЈ. 

Член 23 
Учесниците на овој договор се согласни со свои 

прописи да предвидат самостојниот стопанственик да 
може да врши трговија на мало на производите на-
значени во Номенклатурата на трговските струки и 
производи по трговските струки на Стопанската ко-
мора на СФРЈ Гласник на Стопанската комора на 
Југославија и општите здруженија број 27 од 8 јули 
1985 година) и тоа: 

А. ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Житарици и мелнички производи, 
2. Зеленчук, овошје и преработки, 
3. Месо, живина и преработки, 
4. Риба и преработки, 
5. Алкохолни и безалкохолни пијалаци, 
6. Животни продукти и предмети за домашни по-

треби. 

Б. НЕПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Текстилни производи, конфекција и произво-
ди од крзна, јажарска стока, конопни и јутени про-
изводи, 

2. Обувки и прибор, 
3. Производи од гума, каучук и пластични маси, 
4. Кожа, седларски и ременарски производи и 

прибор, 
5. Метални и железарски производи, 
6. Банани и влечени производи на црната и обо-

ената металургија, 
7. Електротехнички и електронски апарати, ра-

дио и ТВ апарати машини, делови и прибор, 
8. Електротехнички машини, уреди, опрема и 

електротехнички материјал и осветлувачки тела, 
9. Градежен, санитарен, инсталационен и огре-

вен материјал, 
10. Мебел, 
11. Керамика, стакло и порцелан и производи од 

пластика за домаќинствата и други потреби, 
12. Хемиски производи, бои, лакови и прибор, 
13. Книги и музикални (книжари), 
14. Хартија, школски и канцелариски материјал, 

опрема и прибор, 
15. Дрогериска стока, 
16. Тутунски преработки, кибрит и друго, 
17. Фото и кино апарати, инструменти и апара-

ти за потребите на наставата, научни истражувања и 
професионална употреба, 

18. Галантерија, бижутерија, базарска стока и 
играчки, 
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19. Музички инструменти, прибор и музикални, 
20. Парфимериски и козметички производи, 
21. Производи за спорт, лов, риболов и кампува-

ње, освен производите под реден број 23, 24, 25, 27, 
33 и 34 од оваа трговска струка, 

22. Земјоделска опрема и алат, вештачки ѓубрива, 
семенска стока, саден материјал, освен средствата за 
заштита на растенија и добиток (под реден број 16), 

23. Сточна и друга животинска храна, 
24. Филателија и прибор, 
25. Антиквитети и уметнички дела, 
26. Производи од домашна ракотворба и умет-

нички занаети, 
27. Цвеќе, 
28. Украсни риби, птици и други домашни и 

егзотични животни, 
29. Пердуви, 
30. Растурање на дневни, периодични и повреме-

ни весници, списанија и други слични акти, 
31. Опрема за погреб, 
32. Моторни возила, делови и прибор, освен 

производите под реден број 1, 2, з, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 
17, 18 и 19 од оваа трговска струка, 

33. Нафта и деривати на нафта, масла и масти, 
освен производите под реден број 1 и 2 од оваа 
трговска струка. 

34. Стари предмети, 
35. Секундарни суровини — отпадоци. 

Член 24 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат заеднички дуќан да може да 
основаат најмногу до 10 самостојни стопанственици, 
освен во трговијата на мало каде што заеднички ду-
ќан може да основаат до 4 самостојни стопанстве-
ници. 

Заеднички дуќан не може да се основа во пре-
возничката дејност. 

Член 25 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат самостојниот стопанственик да 
може да користи дополнителна работа на други лица 
најмногу до 10 работници. 

Учесниците на овој договор се согласни со свој 
пропис да предвидат надлежниот орган на републи-
ката, односно автономната покраина да може во 
исклучителни случаи да одобри вработување и на 
поголем број работници од бројот на работниците од 
став 1 на овој член. 

Во заедничкиот дуќан може да се користи до-
полнителна работа на други лица најмногу до 20 ра-
ботници. 

Учесниците на овој договор се согласни со свој 
пропис да утврдат 'можност за користење на допол-
нителна работа на други лица различно за одделни 
дејности во рамките на бројот на работниците од 
ставовите 1 и з на овој член. 

Член 26 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат вршењето на домашната ра-
котворба работниот човек да го. пријавува на над-
лежниот орган на управа на општината за што тој 
орган издава решение и го запишува во соодветниот 
регистар. 

Дејноста на домашната ракотворба работниот чо-
век може да ја врши во станот сам или со помош на 
членовите на заедничкото домаќинство, а произво-
дите на домашната ракотворба може да ги продава 
во станот, на пазари, панаѓури, саеми и слични места 
одредени за продавање, на организациите на здру-
жениот труд, самоуправните организации и заедници. 

3. ДОГОВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД 

Чле,н 27 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат можност за основање ,на дого-
ворни организации на здружениот труд во сите леј-. 
ности кои може да се вршат со самостоен личен труд 
со средства во сопственост на граѓани. 

Член 28 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат предлогот за основање дого-
ворна организација да содржи само најбитни еле-
менти од кои може да се согледа општествено-еко-
номската оправданост за основање на договорна ор-
ганизација на здружениот труд. 

Надлежниот орган на управата на општината 
ќе в,рши координирање на активностите на потпис-
ниците на договорот за основање па договорна ор-
ганизација и во рок од 30 дена од денот на подне-
сувањето на предлогот за основање договорна орга-
низација за своето мислење ќе го извести подноси-
телот на предлогот. 

Член 29 
Учесниците на овој дого,вор се согласни со свој 

пропис да предвидат процената за вредноста на сред-
ствата КОИ се здружуваат во договорна организација 
да ја врши стручна комисија чии членови спогодбе-
но ги одредуваат потписниците на договорот за ос-
новање на договорна организација и други опште-
ствено-правни и физички лица кои учествуваат во 
обезбедувањето средства. 

Член 30 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат во вредноста на средствата кои 
се здружуваат во договорна организација на здру-
жениот труд да се пресметува и вредноста на тех-
нологијата која раководителот, односно соосновачи-
те да се здружат во процесот на производство ако 
таква технологија веќе не се применува во органи-
зациите на здружениот труд, како и вредноста на 
патентот, односно техничкото унапредување докол-
ку правата кои произлегуваат од нив раководителот 
ги пренесува на договорната организација на здру-
жениот труд. 

Член 31 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат општествените средства да мо-
же да се здружат во договорна организација на 
здружениот труд под услов работниот човек, однос-
но повеќе работни луѓе кои својот труд и средства 
ги здружуваат во договорната организација да обез-
бедат најмалку 51'% од вкупната вредност на сред-
ства кои се потребни за основање и почеток на ра-
ботата на договорната организација. 

Член 32 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат со договор за основање на 
договорна ор,ганизација да се регулира враќањето 
на средствата кои припаѓаат на здружувачите по 
основ на здружени средства да се врши во реален 
износ во согласност со закон, а надоместот за сто-
панисување во зависност од успешноста на работе-
њето и ризикот. 

Член 33 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат рокови за враќање на здру-
жените средства да се регулираат со договор за ос-
новање на договорна организација, а не со пропи-
сите на републиките односно автономните покраини. 

Учесниците на овој договор се согласни со свој 
пропис да овозможат реинвестирање на средствата 
на здружуваните.. 

4. ЗДРУЖУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ СТОПАН-
СТВЕНИЦИ ВО ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ 

ЗАДРУГИ 

Член 34 
Учесниците на овој д,оговор се согласни со свој 

пропис да предвидат можност за основање на за-
друга во сите дејности кои може да се вршат со са-
мостоен личен труд со средства во сопственост на 
граѓани. 
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Член 35 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат дека дејноста на задругата 
е дејност на здружени самостојни стопанственици и 
на тие основи да се врши запишување на дејностите 
на задругата во судскиот регистар. 

Задругата може да биде х општа за пове,ќе деј-
ности или специјализирана, зависно од дејноста на 
здружените членови на самостојните стопанственици. 

Член 36 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат задругите првенствено да се 
занимаваат со: 

— изработка на производи и вршење услуги, 
— организирање на производство, давање услуга 

и продавање на производи на своите членови, 
— организирање кооперација и широко деловно 

поврзување на своите членови со организациите на 
здружениот труд, 

— организирање на заеднички, технички, развој-
ни, финансиски и други работи, 

— снабдување на . своите членови со репродук-
ционен материјал и средства на трудот за дејноста 
за која задругата е регистрирана, 

— штед,но-кредитните работи за своите членови 
во согласност со закон, 

— организирање на заеднички настапи на свои-
те членови на саеми и изложби, 

— продавање на туѓи производи кои служат за 
вршење на производството или давање услуги на чле-
новите на задругата. , 

Член 37 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат дека задруга можат да осно-
ваат најмалку 3 самостојни стопанственици. 

Член 38 
Учесниците на овој договор се согласни со свој 

пропис да предвидат самостојниот стопанственик да 
може својот труд и средства или дел од трудот и 
дел од средствата да ги здружи во повеќе задруги. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 39 

Учесниците на овој договор се обврзуваат во рок 
од една година од денот на склучување на овој до-

говор да извршат измени и дополнувања на своите 
прописи заради нивно усогласување со одредбите 
на овој договор. 

Член 40 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го 

потпишат овластените претставници на учесниците, 
а влегува во сила осмиот ден од денот на објавува-
њето. 

Член 41 
Овој договор се објавува во' службените весници 

на социјалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини. 

За Собранието на СР Босна и Херцеговина 
Иван Бокатиќ, претседател на Одборот за ус-
лужни дејности на Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СР Босна и Херцеговина 
За Собранието на СР Македонија 
д-р Томислав Бундалевски, член на Извршни-
от совет и претседател на Републичкиот коми-
тет за енергетика, индустрија и мало стопан-
ство 
За Собранието на СР Словенија 
Јоже Стрле,, член на Извршниот совет и прет-
седател на Републичкиот комитет за мало сто-
панство 
За Собранието на СР Србија 
Драгослав Николиќ, член на Извршниот совет 
на Собранието на СР Србија 
За Собранието на СР Хрватска 
Стипе Тојчиќ, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за енер-
гетика. индустрија, рударство и занаетчиство 
За Собранието' на СР Црна Гора 
Петрашин Кашлица, член на Извршниот совет 

. и републички секретар за работи на стопан-
ството 
За Собранието на САП Војводина 
Фрањо Габриќ, член на Извршниот совет и 
покраински секретар за индустрија, градеж-
ништво и терцијални дејности 
За Собранието на САП Косово 
Абедин Добруна, заменик на покраинскиот се-
кретар за стопанство 

Белград, 2 септември 1987 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ШТИП 
214. 

Врз основа на член 105 од Законот за здрав 
ствената заштита и член 136 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Штип, Извршниот одбор на Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Штип, на седницата 
одржана на 25 август 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ЗА 1987 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува стапката за здру-
жување на средства за здравствена заштита за 1987 
година. 

Средствата за здравствена заштита на Заедни-
цата за здравствена заштита се здружуваат врз ос-
нова на програмата за работа и развој на Општин-
ската заедница за здравствена заштита по стапка 
од 8'0/о од бруто личниот доход и други примања. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство на работници “испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружен труд (деташирани работници), се определу-
ва по стапка од 2510/о од утврдената основица, што 
ја претставува месечниот просечен личен доход на 
работни организации исплатен во годината што и 
претходи на годината во која е испратен работни-
кот, во странство, односно просечниот месечен нето 

личен доход во матичната организација остварен во 
претходната година на сите работници од категори-
јата што ја има деташираниот работник -за работ-
ници кои не оствариле личен доход во претходната 
година. 

Основицата од претходниот став се исплатува во 
текот на годината' како аконтација. По завршна 
сметка утврдените основици се пресметуваат и упла-
туваат зголемени со просекот на зголемениот личен 
доход во матичната организација според претходната 
година. 

Член 3 
' За лицата кои работат по договор за дело се 

пресметува и придонес за здравствена заштита во 
случај несреќа на работа и професионално заболу-
вање по стапка од б'0/о од исплатениот надоместок. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат об-

врзниците на придонес на начин утврден со закон 
и статут на Заедницата. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 август 1987 година. 
Одлуката ,ќе се објави во „Службен весник на 

Социјалистичка Република Македонија“. 1 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за здружување на 
средства за здравствена заштита за -1987 година, бр. 
О6-6/7 од 25 февруари 1987 година. 

Бр. 06-10/5 
25 август 1987 година Претседател, 

Штип Иван Хаџи-Стојанов, с. р. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка за утврдување на смрт на ли-
цето Даути Абдулмеџит од с. Џепчиште по предлог 
/на предлагачот Даути Ниметз^ла од с. Џепчиште. 

Ge повикува лицето Даути Абдулмеџит како и 
секој друг кој знае за неговиот живот да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена. 
Во спротивно судот ќе ја утврди смртта на лицето 
Даути Абдулмеџит од с. Џепчѕиште. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 501/87. 
(117) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Мисими Зељиха од с. 
Теарце, против тужениот Мисими Мунир од с. Теар-
це, а сега со непозната адреса во Германија. 

Се повику,ва тужениот Мисими Мунир од с. Теар-
це, сега со непозната адреса во СР Германија да 
се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ“, да достави своја адреса или поста-
ви свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му 
постави привремен застапник кој ќе ги штити него-
вите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1048/87. 
(118) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред овој суд е заведен спор за измена на од-
луката за издршка по тужбата на малолетниот ту-
жител Аризан Грева, застапуван од неговата мајка 
законски застапник Кадриовска Фатмире од Дебар, 
против тужениот Зимит Грева на привремена рабо-
та во САД со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Зимит Грева да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или во истиот рок да ја достави сво-
јата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапував од привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 272/87. 
(119) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Свидетелства за 
Џабири, Тетово. 

Свидетелство за 
Шјилибар, Тетово. 

Свидетелство за 
Хајрули, Тетово. 

Свидетелство на 
Свидетелство за 

Абдурамаии, Тетово. 
Свидетелство на 
Свидетелство за 

- Руфати, Тетово. 
Свидетелства за 

та Мемети, Тетово. 
Свидетелство за 

Адеми, Тетово. 
Свидетелство за 

Фалил^, Тетово. 
'Свидетелство за 

Камбери, Тетово. 

V и VI одделение на име Земри 
(3655) 

VIII одделение на име Аљија 
(3656) 

VIII одделение на име Невзат 
(3658) 

име Јетмир Салија, Тетово. (3659) 
VII одделение на име Бајрам 

(3660) 
име Бајрам Лика, Тетово. (3661) 
V l l t одделение на име Абид 

(3662) 
VI и VII одделение на име Дри-

(3663) 
VIII одделение на име Асип 

(3664) 
VI одделение на име Шен аки 

њвв^) 

VI одделение на име Нуредин 
(3666) 

Свидетелства од V до VIII одделение на име 
Хамид е Исени, Тетово. (3668) 

Свидетелства од V до VII одделение на име 
Енвер Рамадани, Тетово, (3670) 

Свидетелство за V одделение на име Фатмир 
Ајрули, Тетово. (3671) 

Свидетелство за VIII одделение на име Исо Па-
3азити, Тетово. (3672) 

Свидетелства од V до VII одделение на име 
Љутвије Јашари, Гостивар. (3673) 

Свидетелство на име Валентина Јовановска, Гос-
тивар. (3674) 

Свидетелство за VI одделение на име Вафире 
Бешири, Гостивар. (3675) 

Свидетелство за V одделение на име Светлана 
Спировска, Гостивар. (3676) 

Свидетелство за I клас на име Коста Марков-
ски, Гостивар. (3677) 

Свидетелства за I и I t клас на име Беким 
Иљази. Гостивар. (3678) 

Свидетелство на име Томислав Стефановски, Гос-
тивар. . (3679) 

Свидетелство за I година на име Дабир Ибраи-
ми, Гостивар. (3680) 

Свидетелство на име Фатмир Амзи, Гостивар. 
(3681) 

Свидетелство на име Душко Трајкоски, Гости-
вар. ^ (3682) 

Свидетелство, за VI одделение на име Африме 
Емри, Гостивар. (3683) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нада 
Божиноска, Гостивар. (3684) 

Свидетелство за VIII одделение на име Саџиде 
Џелили, Гостивар. (3685) 

Свидетелство за VI одделение на име Бејта Ќеф-
сери, Гостивар. (3686) 

Книшка на име Љупчо Стојаноски, Гостивар. 
\3678) -

Свидетелство за V одделение на име Неџмије 
Хајрули, Гостивар (3688) 

Свидетелство за II година на име Лутви Вејсели, 
Гостивар. (3689) 

Свидетелство за II година на име Срѓан Стамен-
ковиќ, Гостивар. (3690) 

Свидетелство за III година на име Шенал Туфли, 
Гостивар. (3691) 

Свидетелство за I година на име Димче Мартул-
KOiB, Штип. (3692) 

Свидетелства за П и III година на име Киро 
Ристов, Штип. (3693) 

Свидетелства за I, II и III година на име Вио-
лета Герасимова, Штип. (3694) 

Свидетелство на име Стојан Димов, Штип. (3695) 
Свидетелства за I и И година на име Васе Пан-

дизиев, Штип. (3696) 
Свидетелство на име Спиро Делипетрев, Штип. 

(3697) 
Свидетелство за IV година на име Сашо Велков, 

Штип. (3698) 
Ученичка книшка на име Зоран Петров, Штип. 

(3699) 
Свидетелства од 83/84 и 84/85 година на име 

Снежана Станковска, Штип. (3700) 
Свидетелство за I година на име Емилија Јова-

новска, Штип.- (3701) 
Свидетелства за I година на име Стојче Митев, 

Штип. (3702) 
Диплома на име, Горан И сонов ски, Штип. (37^3) 
Свидетелство за I година на име Катерина Ма-

нева, Штип. (3704) 
Здравствена легитимација на име Далибор Узу-

нов, Штип. (3705) 
Свидетелство на име Петар Хаџи Стојанов, Штип. 
Свидетелство за Ј клас на име Татјана Јованова, 

Штип. (3707) 
Свидетелство за I година на име Ванчо Гиздов-

ски, Берово. (3708) 
Свидетелство за V одделение на име Наташа 

Миловска, Берово. (3709) 
Свидетелство за VII одделение на име Лидија 

Ружинска, Берово. (3710) 
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Свидетелства од I до IV година на име Марија 
Крстовска, Берово. (3711) 

Диплома на име Марија Крстовска, Берово. (3712) 
Свидетелство за I година на име Механџиски 

Влатко; Делчево. (3713) 
Свидетелство за I година на име , Кираца Бел-

кова, Делчево. (3714) 
Свидетелства за I и II година на име Ѓорѓи 

Трајков, Радовиш. (3715) 
Свидетелство на име Дончо Сараманов, Радо-

виш. (3716) 
Книшка на име Јован Василев, Радовиш. (3717) 
Свидетелства за I и II година на име Блажо 

Атанасов, Радовиш. (3718) 
Свидетелство за I година на име Мите Атана-

сов, Радовиш. (3719) 
Свидетелство за VIII одделение на име Алексо 

Василев, Радовиш. (3720) 
Свидетелства за I и II година на име Петре 

I описов, Радовиш. (3712) 
Свидетелство за I година на име Јован Ѓоргиев, 

Радовиш. (3722) 
Свидетелство за I година на име Милован Ац-

ковиќ, с. Орман, Скопје. (3723) 
Свидетелство за IV година и диплома на име 

Илиевски Горан, Скопје. (3724) 
Работна книшка на име Драги Томевски, Скоп-

је. (3725) 
Работна книшка на име Ќазим Џаферов, Скопје. 

(3727) 
Свидетелство за I година на име Димитровска 

Снежана, Титов Велес. (3728) 
Свидетелство за II година на име Димитровска 

Снежана, Титов Велес. (3729) 
Диплома за средно образование на име Печкова 

Васе, Титов Велес. (3730) 
Диплома за средно образование на име Стамбол-

џиев Горанчо, Титов Велес. (3731) 
Свидетелства за I и II година на име Гаврилова 

Дивна, Нови Београд. (3732) 
Свидетелство за VI одделение на име Стојан 

Гелев, Демир Капија (3733) 
Свидетелство за VIII одделение на име Виолета 

. Тасева, Штип. (3734) 
Свидетелство за I година на име Димче Ванев, 

Штип. (3735) 
Свидетелства за I и II година на име Славица 

Додевска, Штип. (3736) 
Свидетелства за I и II година на име Илчо 

Крстов, Штип. (3737) 
Свидетелство за IV одделение на име Ноти Ва-

силев, Кочани. (3738) 
Свидетелство на име Снежана Папазова, Кочани. 

(3739) 
Свидетелство за II година на име Зоран Душ-

ков, Кочани. (3740) 
Свидетелство на име Тодор Трајчев, Свети Ни-

коле. (3741) 
Свидетелство за VI одделение на име Танеска 

Снежана, Прилеп. (3742) 
Свидетелство за I година на име Неткоски Ди-

митрија, Прилеп. (3743) 
Свидетелство за I година на име Анастас Кара-

митревски, Струга. (3745) 
Свидетелство за I година на име Никола Ве.-

шовски, Струга. (3746) 
Свидетелство на име Агрон Махмуди, Струга. 

(3747) 
Свидетелство за V одделение на име Садаим 

Азизоски, Македонски Брод. (3748) 
Свидетелство на име Зоран Велков, Делчево. 
Свидетелство на име Дамјанов Кирил, Делчево 
Свидетелства од I до TV година на име Сида 

Мијалова, . Кочани (3751) 
Свидетелства за III и IV година на име Сло-

бодан Стоилков, Кочани. (3752) 
Свидетелства за I, II, III и IV година на име 

Николовски Благојче. Прилеп. (3754) 
Здравствена легитимација на име Шемсудин Ха-

лиловиќ, Куманово. (3756) 

Ученичка книшка на име Небојша Спасевски, 
Куманово. : (3757) 

Сви,детелство за I, II и II клас на име Афродита 
Мехмети, Куманово. (3758) 

Свидетелство за I година на име Тамара Јанев-
ска, Куманово. (3759) 

Свидетелство на име Манева Деса, Кратово. (3760) 
Свидетелство на име Пешевска Сузана, с. Трно-

вац, Кратово. (376:0 
Свидетелства за^ I, II, III и IV клас и свидетел-

ство за завршено средно образование на име Анас-
тасов Зоран. с. Туралево, Кратово. (3763). 

Свидетелства за I и II година на име Николче 
Костовски, Крива Паланка. (3765) ; 

Свидетелства за I и II грдина на име Цвет- 4 

ковски Блаже, Крива Паланка. (3766) 
Свидетелство за VII одделение на име Илиев-

ски С. Стојан, с. Узем, Крива Паланка. (3766) 
Свидетелство на име Веселка Ивановска, Крива 

Паланка. (3767) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бранко 

Јовановски, Крива Паланка. (3768) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мамуде Села, Струга. (3769) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мендухие Село, Струга. (3770) 
Свидетелство за VII одделение на име Авни 

Сејфулахи, Тетово. (3772) 
Свидетелство за V одделение на име Анита Рис-

товска, Тетово. (3773) 
Свидетелства за VI и VIII одделение на име 

Џелал Исмани, Тетово. (3774) 
Свидетелство за VIII одделение на име Даим 

Тахири, Тетово. (3775) 
Свидетелство за VII одделение на име Бујамин 

Ајрузи, Тетово. (3776) 
Свидетелство на име Гајур Хусеини, Тетово. (3777) 
Здравствена легитимација на име Кадифка Или-

евска, Тетово. (3778) 
Свидетелство за VI одделение на име Фазли 

Мустафи, Тетово. (3779) 
Свидетелство за VII одделение на име Исак 

Мустафи, Тетово. (3780) 
Свидетелства за I, II и III одделение на име 

Гајур Хусеиии, Тетово. (3781) 
Свидетелство за III година на име Љутви Веј-

сели, Тетово. (3782) 
Здравствена легитимација на име Исмаил Аса-

ни, Тетово. (3783) 
Свидетелства за III и IV година и за завршен 

испит на име Рахим Абдији, Тетово. (3784) 
Свидетелство за завршен испит на име Наташа 

Поповска, Берово. (3785) 
Свидетелства за I и II година на име Зорка 

Ѓорѓиевска, Берово. (3786) 
Свидетелства за I и II година на име Божин 

Димов, Радовиш. (3787) 
Слободна колективна карта, издадена од Град-

ски сообраќај — Скопје на име Шукри Саири, с. 
Глумово, Скопје. (3788) 

Воена книшка на име Куртиш Џемаили, с. Сту-
деничани, Скопје. (3789) 

Работна книшка на име Сретен Ѓуриќ, Скопје. 
Свидетелство на име Кулушиќ Гордана, При-

леп. (3791) 
Свидетелства за I, II и III година на име Добре 

Блажески, Прилеп. (3792) 
Свидетелство за VIII одделение на име Садрије 

Ајдароски, Прилеп. (3793) 
Свидетелство за IV година на име Зоран Митев-

ски, Куманово. (3794) 
Ученичка книшка на име Антонио Спасов, Ку-

маново. (3797) 
Свидетелства за I и II клас на име Сашо Арсе-

ниевски, Куманово. (3798) 
Свидетелства за I и II година на име Орхан 

Зендели, Куманово. (3799) 
Свидетелства од I до IV година на име Ацо 1о-
Свидетелства од I до IV година на име Ацо Јо-

вановски, Куманово. i(3800) 

\ 
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Свидетелство за I година на име Стојанова Ва-
лентина, Титов Велес. (3801) 

Свидетелство за I година на име Богуќанин Са-
фета, с. Оризари, Титов Велес. (3802) 

Свидетелство на име Зоран Попов, Титов Велес. 
Свидетелство за VIII одделение на име Вален-

тина Мицева, Неготино. (3806) 
Свидетелство за IV одделение на име Фатиме 

Кен ова, Демир Капија. (3807) 
Диплома на име Славица Петрова, Демир Ка-

пија. (3808) 
Свидетелство за VI одделение на име Хазби 

Алиу, Тетово. ' (3809) 
Свидетелство за V одделение на име Фатос Ис-

маили, Тетово. (3810) 
Свидетелства од V до VIII одделение на име 

Мидита Мемети, Тетово. (3811) 
Свидетелство за VII одделение на име Куртиш 

Халити, Тетово (3812) 
Здравствена легитимација на име Сабри Имери, 

Тетово. (3813) 
Здравствена легитимација на име Васо Галоски, 

Тетово'. (3814) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сенад 

Адеми, Тетово. (3815) 
(Свидетелство за VIII одделение на име Хасмир 

Адеми, Тетово. (3816) 
Книшка на име Џезми Рушити, Тетово. (3817) 
Свидетелство на име Муарем Алија, Тетово. (3818) 
Свидетелство за VII одделение на име Зулфи-

ќар Алији, Тетово. (3819) 
Здравствена легитимација на име Рамије Даути, 

Тетово. (3824) 
Свидетелство на име Себајдин Рустеми, Тетово. 
Диплома на име Енвер Усеини, Гостивар. (3826) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Ре-

фет Зенуни, Гостивар. (3827) 
Свидетелство на име Шадије Бејта, Гостивар. 
Свидетелство на име Џеваир Јашари, Гостивар. 
Свидетелства за I и И година на име Муртезан 

Мемеди, Гостивар. (3830) 
Свидетелство за IV година на име Васко Топу-

зоски, Гостивар. (3831) 
Свидетелство за III година на име Емри Бајра-

ми, Гостивар. (3832) 
Свидетелство за И година на име Селиме Таири, 

Гостивар. (3833) 
Свидетелство за VITI одделение на име Ружди 

Рамадани, Гостивар. (3834) 
Свидетелство за I година на име Бедри Белури, 

Гостивар. (3835) 
Свидетелство за VIII одделение на име Избер 

Рамадани, Гостивар. (3836) 
Свидетелства за I, И и III година на име Ради-

фе Фејзи, Гостивар. (3837) 
Свидетелство за I клас на име Зоран Тодоров-

ски, Гостивар. (3838) 
Свидетелство за I година на име Јасминка Стој-

чев а, Кочани. (3839) 
Свидетелство за VIII одделение на име Никола 

Ефтимов, Кочани. (3840) 
Свидетелство за IV одделение на име Вера Буч-

кова, Кочани. (3841) 
Свидетелство на име Царка Младеновска, Вини-

ца. (3842) 
Свидетелства за I и II 10дина на име Звонко 

Стаменков, Виница. (3843) 
(Свидетелство на име Горица Нечева, Радовиш. 
Работна книшка на име Мемети Бедрија, Скопје. 
Воена книшка на име Киро Стојановски, Скопје. 
Работна книшка на име Рамадан Абедин, Скопје. 
Работна книшка на име Борчо Срцев,. Скопје. 
Работна книшка на име Зекирија Ајра, Скопје. 
Работна книшка на име Георгис Саридис, Скоп-

је. (3850) 
Свидетелства за I, И, III и IV година на име 

Маркоски Алекса Славе, с. Беровци, Прилеп. (3851) 
Свидетелства за I, И, II и IV година на име 

Златко Бозароски, Прилеп. (3852) 
Свидетелства за I, II, III и IV година и дипло-

ма на име Спасеска, Силвана, Прилеп. (3853) 

Свидетелства за I, II, III и IV година и завр-
шен испит на име Северкоски Жарко, с. Коњари, 
Прилеп. (3854) 

Свидетелство на име Иваноски Трајче, с. Лажа-
ни, Прилеп. (3855) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зоран 
Мијалко^, Прилеп. (3856) 

Свидетелства за I и II година на име Југослав 
Петровски, Куманово. (3857) 

Свидетелства од I до IV година и диплома на 
име Муса Алими, Куманово. . (3858) 

Свидетелства за I и II година на име Југослав 
Петровски, Куманово. (3859) 

Свидетелство на име Раде Јовановски, с. Отовица, 
Титов Велес. (3860) 

Свидетелство на име Розета Јорданова, Титов 
Белее. (3861) 

Одобрение за вршење на јавен превоз на стока 
бр. 10-146 на име Авдија Елезовиќ, Тетово. (3862) 

Уверение за положен испит за кројач бр. 95 на 
име Шерафедин Јаја, Тетово. (3863) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нури 
Имери, Тетово. (3865) 

Свидетелство за V одделение на име Ирфан 
Неими, Тетово. (3866) 

Свидетелство за V одделение на име Валтон Ха-
лити, Тетово. i(3867) 

Здравствена легитимација на име Даут Хусеини, 
Тетово. (3869) 

Уверение за набавки на репро-материјали број 
13-10151 на име Живко Ставревски, Тетово. (3872) 

Свидетелство за II година на име Арифе Абдија, 
Тетово. (3873) 

Свидетелства за I и II година на име Музафер 
Ајдини, Тетово. (3874) 

Свидетелства за I и II година на име Дрита 
Алили, Гостивар. (3875) 

Свидетелства за VI и VII одделение на име 
Шабан Сал,ији, Гостивар. (3876) 

Свидетелство за I година на име Мијалчо Ни-
колов, Штип. (3877) 

Свидетелство за IV одделение на име Панче Ан-
гелов, Штип. (3878) 

Диплома на име Бане Трајковски, Штип. (3879) 
Свидетелство на име Софка Бојаџиева, Штип. 
Свидетелства за III и IV година на име Ацо 

Мицев, Штип. (3882) 
Свидетелство на име Елица Алексова, Кочани. 
Свидетелство за IV година на име Стојне Јаки-

мова, Радовиш. (3886) 
Работна книшка на име Благоја Стојановски, 

Скопје. (3887) 
Работна книшка на име Никол Радески, Скопје. 
Работна книшка на име Несрин Али, Скопје. 
Работна книшка на име Стојна Лофазиновска, 

Скопје. (3891) 
Работна книшка на име Далип Муарем, Скопје. 
Свидетелства за завршено. I и II година на име 

Доне Станковски, Крива Паланка. (3893) 
Свидетелства за I, И и III година на име Ванчо 

Тренчев, Скопје. (3894) 
Свидетелство за VIII одделение на име Алексан-

дар Кочоски, Прилеп. (3895) 
Свидетелство за VIII одделение на име Димески 

Горан, Прилеп. (3896) 
Свидетелство за VIII одделение на име Исмет 

Пепи,ќ, Прилеп. (3897) 
Свидетелство на име Рини Адили, Струга. (3899) 
Книшка на име Драган Кимовски, Куманово 
Свидетелство за I година на име Јасмина Ве-

личковска, Куманово (3902) 
Свидетелство за VIII одделение на име Методи 

Поновски, Берово. (3903) 
Работна книшка на име Сајдан Мустафче, Скоп-

је. (3904) 
Работна книшка на име Стојко Димитров, Скоп-

је. (3905) 
Работна книшка на име Климе Ангеловски, 

Скопје. (3906) 
Свидетелства за I и II клас на име Зоран П 

Зафировски, Скопје. (3907) 
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Работна книшка на име Виолета Кезуновска, 
Скопје. (3908) 

Воена книшка на име Омер Хаџиќ, Скопје. (3909) 
Воена книшка на име Ристо Ташков, Скопје 
Свидетелство за I клас на име Зорица Ристов 

ска, Титов Велес. (3911) 
Книшка на име Диме Горгиев, Неготино. (3912). 
Свидетелство за VII одделение на име Вејсел 

Черкези, Гостивар. (3914) 
Свидетелство за I година на име Факиете Ме-

меди, Гостивар. (3915) 
Свидетелство за I година на име Димче Цеков-

ски, Штип. (3916) 
Свидетелство за I година на име Стојче Михај 

лов, Штип. (3917) 
Здравствена легитимација на име Лила Михан-

лова, Штип. (3918) 
Свидетелства од I до IV година на име Сашо 

Јакимов, Штип. (3919) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ване 

Лескова, Кочани. (3921) 
Свидетелство на име Цветан Стојанов, Кочани. 
Свидетелство на име Мане Десоски, Виница. 
Свидетелство на име Виолета Лазарова, Виница 
Свидетелство за V i l l одделение на име Зоран 

Коцев, Виница. (3925) 
Свидетелство на име Шукалески Бејзат, Прилеп 
Свидетелства за V и VI одделение на име Фах-

рија Ширхел, Прилеп. (3928) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мирка 

Спасеноска, Македонски Брод. (3929) 
Свидетелство за VII одделение на име Насер ( 

Ислами, Тетово. (3930) 
Здравствена легитимација на име Хиристе Осма 

ни, Тетово. (3932) 
Здравствена легитимација на име Шабан Османи 

Тетово. (3933) 
Свидетелство на име Адем Алиу, Тетово. (3934) 
Свидетелство на име Загорка Илиоска, Гости-

вар. (3935) 
Решение за основање угостителски дуќан бр 

10-564 на име Иван Тофилоски, Гостивар. (3936) 
Свидетелство на име Селиме Таири, Гостивар. 
Диплома на име Димче Митевски, Штип. (3938) 
Свидетелства за I и II година на име Златко 

Ласков, Штип. (3^39) 
Здравствена легитимација на име Џемаил Јаша-

ров, Штип. (3940) 
Свидетелство на име Томе Петров, Штип (3941) 
Свидетелства за VI и VII одделение на име Гоце 

Крстев, Кочани (3944) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нада 

Серафимова, Кочани. (3945) 
Диплома на име Бојан Атанасовски, Кочани 
Свидетелство за II година на име Стојановска 

Снежана, Скопје. (3948) 
Воена книшка на име Демир Осман, Скопје 
Диплома за завршено средно училиште на име 

Ацков Р. Милка, Скопје. (3950) 
Свидетелство за IV одделение на име Стојанов-

ски Благоја, Скопје. (3952) 
Работна книшка на име Бафтијар Рецаил, Скоп-

је. (3953) 
Работна книшка на име Ристана Божиновска, 

Скопје. (3954) 
Свидетелство за I година на име Гореска Ели 

забета, Прилеп (3955) 
Свидетелство за VIII одделение на име Никола 

Конески, Дупјачани, Прилеп. (3956) 
Свидетелство за II клас на име Дафоски Борко, 

Прилеп. (3957) 
Свидетелство за I клас на име Стефаноски Тони, 

Прилеп. (3958) 
Свидетелство за IV одделение на име Иомаила-

кија Нурески, Прилеп. (3959) 
Свидетелство за I година на име Наташа ѓор-

ѓиоска, Прилеп. (3960) 
Свидетелство на име Зијадин Сето, Струга. (3961) 
Свидетелство на име Зиба Муани, Струга. (3962) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нијаз 

Дика, Струга. “ (3963) 

Свидетелство за I I година ,на име Пеце Карпа-
лески, с. Волкодери, Ресен. (3964) 

Свидетелство за III година на име Ферхад Сеза 
Реџаил, Ресен. (3965) 

Свидетелства за I и II година на име Најдески 
Орде, Прилеп. (3967) 

Свидетелство за V одделение на име Ангелеска 
Зора, Скопје. (3968) 

Свидетелство за положен завршен испит на име 
Врагалова Ленче, Струмица. (3969) 

Свидетелство за завршено основно училиште на 
име Симјановска Милка, с Сенокос, Прилеп. (3970) 

Свидетелство за VIII одделение на име Димоски 
Петар, Прилеп. (3971) 

Свидетелство за I година на име Фета Ајдини, 
Куманово. (3972) 

Свидетелство за I година на име Катерина Сто-
јановска, Куманово. (3973) 

Свидетелство на име Зоран Тодоро/вски, Кума-
HOIBO. (3974) 

Свидетелства за I и II година на име Самет 
Исени, Куманово. (3975) 

Свидетелства за VII и VIII одделение на име 
Елизабета Досевска, Куманово. (3977) 

Свидетелство за I година на име Јасминка Апо-
столовска. Куманово. ((3978) 

Свидетелство за VIII одделение на име Богати-
носки Драган, с. Крапа, Македонски Брод. (3981) 

Свидетелства за I и II година на име ѓорѓиев-
ски Гоце, Ресен. (3982) 

Свидетелство на име Даница Веселиновска, Штип. 
Свидетелство на име Цветанка Паркачка, Штип. 
Свидетелство на име Игор Панески, Берово. (3987) 
Работна книшка на име Елези А. Ибуш, Скопје. 
Работна книшка на име Илиевски Граде, с. Гор-

но Коњаре, Скопје. (3990) 
Работна книшка на име Поп Андонов Горан, 

Скопје. (3991) 
Работна книшка на име Пашовска Лилјана, 

Скопје. (3992) 
Свидетелство за II година на име Даниловски 

Борис, Скопје. (3993) 
Здравствена легитимација на име Дунимаглоска 

Крстана, Прилеп. (399) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ибраим 

Сваутоски. Прилеп. (3995) 
Свидетелство на име Ванчо Андонов, Кочани. 
Свидетелство за VIII одделение на име Виолета 

Кочевска, Кочани. (3997) 
Индекс бр. 32067 на име Жана Поповска, Скопје. 
Работна книшка на име Фатмир Биљали, Скопје. 
Свидетелство за I година на име Русеска Елиза-

бета, Прилеп. (4000) 
Свидетелство за II година на име Русеска Елиза-

бета, Прилеп. (4001) 
Свидетелство за II година на име Секулоски 

Тошко, Прилеп (4002) 
Свидетелство за VIII одделение на име Петко 

Пејовски, Струга. (4003) 
Свидетелство за VIII одделение на име Благоја 

Марковски, Титов Велес. (4004) 
Здравствена легитимација на име Халиме Мали-

ќи, Тетово. (4005) 
Свидетелство на име Цветко Пејоски, Гостивар. 
Работна книшка на име Владица Борисов, Скоп-

је. (4008) 
Свидетелства за II, III и IV година на име 

Момчило Лазаревски, Куманово. (4009) 
Свидетелство за I I I година на име Сунчица Си-

моновска, Куманово. . (4011) 
Свидетелство на име Благица Стефановиќ, Ку-

маново. (4012) 
Свидетелство на име Сабит Зумбовиќ, Кумано-

во. - (4013) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Емин Салији, Тетово (4018) 
Здравствена легитимација на име Ѓултан Сали-

хи, Тетово. (4020) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гордана 

Трајкоска. Тетово. (4022) 
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Диплома на име Џемаил Беџети, Тетово. (4023) 
Свидетелства- од I до IIV година и диплома на 

име Тејита Рамадани, Тетово. (4024) 
Свидетелство за завршен испит на име Тихомир 

Ангеловски, Тетово. (4025) 
Свидетелство за VIII одделение на име Џемиљ 

Саљиу, Тетово. (4026) 
Лична карта на име Ферат Хасани, Тетово. (4027) 
Здравствена легитимација на име Ибраима Аси-

пи, Тетово. (4028) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мевљут 

Ебиби, Тетово. (4030) 
Свидетелство на име Басим Адили, Гостивар. 
Свидетелство на име Лумтурије Селами, Гости-

вар. (4032) 
Свидетелство на име Миргат Ислами, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение на име Драгица 

Маркоска, Гостивар. (4035) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Ќамил Незири. Гостивар. (4036) 
Свидетелство за VIII одделение на име Аднан 

Зенко, Гостивар. (4037) 
Свидетелство за VIII одделение на име Весел 

Зендели, Гостивар. (4038) 
Свидетелство за VIII одделение на име Емине 

Решидовиќ, Гостивар. (4039) 
Свидетелство за VIII одделение на име Алаедин 

Мурати, Гостивар. (4040) 
Ученичка книшка на име Фазлија Сулејман, Го-

стивар. (4041) 
Ученичка книшка на име Хадис Вишко, Гости-

вар. (4042) 
Книшка на име Блаже Петрески, Гостивар. (4043) 
Свидетелство за IV година на име Атанас Ди-

мов, Штип. (4046) 
Диплома на име Атанас Димов, Штип. (4047) 
Свидетелство за VIII одделение на име Убавка 

Стоилова, Штип. (4048) 
Диплома на име Љубица Стојческа, Штип. (4049) 
Свидетелство на име Драге Зафиров, Штип. (4050) 
Свидетелство на име Атанас Димов, Штип. (4052) 
Свидетелство на име Драги Анастасовски, Ко-

чани. (4053) 
- ' Свидетелство на име ѓорѓи Митев, Кочани. (4055) 

Свидетелство на име Мирјана Петковски, Ви-
ница. (4056) 

Свидетелство на име Верка Мидовска, Виница. 
Свидетелство за I година на име Кирчо Ристов-

ски, Виница. (4058) 
Свидетелство на име Радмила Гоцева, Радовиш. 
Воена книшка на име Александар Костовски, 

Скопје. (4060) 
Воена книшка на име Мусли Хасани, Скопје. 
Свидетелство за VIII одделение на име Шериф 

Рахмани, Ѓорче Петров. (4063) 
Диплома од IV клас на име Ташев Атанас, Ти-

тов Велес. (4064) 
Свидетелство за II година на име Минов Ла-

зар, Титов Велес. ^065) 
Свидетелство на име Ленче Секулова, Кочани. 
Свидетелство на име Милка Јованова, Кочани. 
Свидетелство на име Ванчо Свињарски, Радо-

виш. (4070) 
Работна книшка на име Каранфиловска Славка, 

Скопје. “ (4071) 
Работна книшка на име Каранфиловска Вера, 

Скопје. (4072) 
Работна книшка на име Трпковски Ристо, Скоп-

је. (4073) 
Работна книшка на име Тахир Салахаит, Скопје. 
Воена книшка на име Салихаит Тахир, Скопје. 
'Свидетелство за VIII одделение на име Зиба 

Васова, Струга. (4077) 
Свидетелство за V одделение на име Ремзи Џа-

фери, Ѓорче Петров. (4078) 
Свидетелство на име Влатко Ѓошев, Штип. (4079) 
Здравствена легитимација на име Ѓулзаве Деми-

рова, Штип. (4081) 
Работна книшка на име Сивевски Саве, Скопје. 
Работна книшка на име Исљам Стафа, Скопје. 
Работна книшка на име Иванка Петрова, Скопје. 

Свидетелство за I година на име Елеонора Ја-
кимов а, Куманово. (4086) 

Свидетелство за I година на име Азем Адеми, 
Куманово. (4087) 

Здравствена легитимација на име Лепа Кочов-
ска, Тетово. (4090) 

Здравствена легитимација на име Даниела Вели-
новска, Тетово. (4091) 

Здравствена легитимација на име Зоре Јованов-
ски, Тетово. (4092) 

Здравствена легитимација на име Зенгузел Ру-
шити, Тетово. (4093) 

Здравствена легитимација на име Мирјана Бо-
гоевска, Тетово. (4094) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ислами 
Накшије, с. (Сенокос, Гостивар. (4095) 

Свидетелство за VIII одделение на име Луамет-
сеит Незири, Гостивар. (4096) 

Здравствена легитимација на име Павле Ѓорѓиев-
ски, Штип. (4097) 

Свидетелство за IV година на име Станојче Ја-
кимовски, Штип. (4098) 

Воена книшка на име Ласто Бобковски, Скопје. 
Диплома на име Мирослав Максимовски, Скопје. 
Свидетелство на име Начарова Љубенка, Титов 

Велес. (4102) 
Диплома за завршено трговско училиште на име 

Мишева Весна, Титов Велес. (4103) 
Свидетелство за II година на име Демерџиева 

Фата, Титов Велес. (4104) 
Свидетелство на име Јовановски Раде, с. Отови-

ца, Титов Велес. (4105) 
Книшка на име Радмила Чирова, Титов Велес. 
Книшка на име Драган Крунишац, Гевгелија. 
Здравствена легитимација на име Живко О р а -

новска, Тетово. (4109) 
Здравствена легитимација на име Марица Тофи-

ловска, Тетово. (4110) 
Уверение бр. 13-10/86 на име Тодор Бошевски, 

Тетово. (4111) 
Здравствена легитимација на име Борче Јованов-

ски, Тетово. (4112) 
Свидетелство за VIII одделение на име Дарко 

Исмаиловски, Тетово. (4115) 
Свидетелста од II до IV клас и диплома на име 

Салаедин Рецепи, Гостивар. ^ (4118) 
Свидетелство за I клас на име Салаедин Рецепи, 

Гостивар. (4119) 
Свидетелство за VIII одделение на име Хамит 

Салаи, Гостивар. (4120) 
Книшка на име Салаи Малиќи, Гостивар. (4122) 
Свидетелство за IV година на име Бобан Дени-

ловски, Гостивар. (4123) 
Здравствена легитимација на име Драга Ивано 

в а, Штип. (4127) 
Работна книшка на име Тахир Муртезани, с. Са-

рај, (Скопје. (4131) 
Работна книшка на име Нејази Мустафи, Скоп 

је. (4132) 
Работна книшка на име Трајко Томовски, Скоп-

је. (4133) 
Работна книшка на име Јован Милошевски. 

Скопје. (4134) 
Работна книшка на име Јусуф Дормишта, Скопје. 
Работна книшка на име Џељаљ Небија, Скопје 
Ученичка книшка на име Благојче Ријакоеки, 

Прилеп. (4137) 
Свидетелство на име Рини Адили, Струга. (4141) 
Свидителство на име Агрон Мамуди, Струга 
Воена книшка на име Сулејман Укшини, Скопје. 
Свидетелство на име Благојче Атанасовски, При-

леп. (4145) 
Здравствена легитимација на име Несет Османи, 

Тетово. (4147) 
Индекс на име Мухамед Рашид, Штип. (4150) 
Потврда за прва помош на име Живко Турбан-

ски, Берово. (4151) 
Свидетелство на име Спасовски Орце, с. Бигла, 

Делчево. - (4152) 
Свидетелство на име Горгиев Душко, Делчево. 
Диплома на име Весна Стојанова, Радовиш. (4154) 
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658. 
Врз основа на член 12 од Законот за обезбеду-

вање средства на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1990 година („Службен весник 
на СРМ“, бр. 7/86 и 45/86), републичкиот секретар 
за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ПО ОСНОВА НА СРЕД-

СТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Во Упатството за начинот на утврдување на 
основицата за пресметување на обврската по осно-
ва на средствата на Фондот на Федерацијата .(„Служ-
бен весник на СРМ“, бр. 17/86, 23/87 и 31/87), во 
Образецот „СФНП" — Пресметка за утврдување на 
основицата за пресметување на обврската по основа 
на средствата на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, во За-
белешката, во алинеја 1 зборовите: „7 и 8" се за-
менуваат со зборовите: „од 7 до 11", а алинеја 2 се 
брише. 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 11-858/1 
септември 1987 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
м-р Методија Тошевски, с. р. 

К О Н К У Р С И 
Врз основа на член 43 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 
41/15, 6/81, 42/82 и 11/86), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на двајца постојани судии на 
Основниот суд на здружениот труд Скопје 

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои 
ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за 
судовите на здружениот труд, пријави со биограф-
ски податоци за движењето во работата и опште-
ствените активности, да поднесат до Собранието на 
СРМ — Комисија за прашања на изборите и имену-
вањата. во рок од 30 дена од денот на објавувањето. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собра-
нието на општината Гостивар — Комисија за избори 
и именувања на Собранието на општината Гостивар, 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на претседател на Општинскиот 
суд во Гостивар и еден судија на Општинскиот суд 

во Гостивар 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 91 од Законот за ре-
довните судови, пријавите со потребните документи 
да ги поднесат до Собранието на општината Гости-
вар — Комисија за избори и именувања, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето во весникот 
„Нова Македонија“. 

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ НАСКО-
РО ЌЕ ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ нова збирка ЗАКОН ЗА 
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Пречистен текст), со објас-
нувања и судска практика и со обрасци — Трето 
изменето и дополнето издание. 

Збирката ја приготви Новак Марковски, дипло-
миран правник, а рецензија и предговор на д-р Вла-
димир Митков, професор на Правниот факултет во 
Скопје. 

Третото издание на збирката ги содржи: Зако-
нот за работните односи (Пречистен текст), со сите 
досегашни измени и дополнувања; дополнителни об-
јаснувања и упатства за примена на Законот за ра-
ботните односи,- обрасци и примери на одлуки, ре-
шенија и други акти од областа на работните одно-
си; Законот за приправниците (Пречистен текст), со 
најновите измени и дополнувања; нови објаснувања 
кон Законот за приправниците и др. 

Збирката корисно ќе им послужи на работни-
ците што работат во стручните служби во органи-
зациите на здружен труд. во самоуправните орга-
низации и заедници, кои треба да им пружат по-
мош на работниците во одлучувањето и уредувањето 
на прашањата за работните односи. 

Цена на збирката е 3.400 динари. 

СОДРЖИНА 
Страна 

656. Правилник за начинот на 1 обновувањето 
и обележувањето на границите на катас-
тарската општина — — — — — — 633 

657. Правилник за бројот на учениците со 
пречки во психофизичкиот развој во па-
ралелките во училиштата за средно об-
разование — — — — — — — — 638 

658. Упатство за изменување на Упатството за 
начинот на утврдување на основицата за 
пресметување на обврската по основа на 
средствата на Фондот на Федерацијата — 648 
Исправка на Уредбата за критериумите 
за евакуација на населението во СР Маке-
донија - - - - - - - - - 638 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

213. Договор за усогласување на условите и 
начинот на вршење на стопански дејности 
со самостоен личен труд со средства во 
сопственост на граѓани, договорните орга-
низации на здружениот труд и здружува-
њето во задруги заради нивно единствено 
регулирање — — — — — — — — 638 

Општи а к т на самоуправните 
интересни заедници 

ШТИП 

214. Одлука за здружување на средства за 
здравствена заштита за 1987 година — — 642 
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