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

Претплатата за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

292. 
Врз основа на член 376, став 1; алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
гедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка на Републич-
киот буџет за 1983 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ја донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 мај 
1984 година. 

Бр. 08-1477 
29 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Ј1ахтова, е. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи во 

1983 година изнесуваат: 

приходи 
расходи 
вишок на приходи 

12.128.161.308 
12.127.807.936 

353.372 

Член 2 
Вишокот на приходите во износ од 353.372 ди-

нари ќе се пренесат како приход на Републичкиот 
буџет за 1984 година. 

Член 3 
Прегледот за извршување на билансниот дел на 

Републичкиот буџет за 1983 година и Посебниот 
дел на завршната сметка е составен дел на оваа 
завршна сметка. 

Член 4 

Завршната сметка и Прегледот за извршување 
ка билансниот дел на Републичкиот буџет за 1983 
година ќе се објави во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

П Р Е Г Л Е Д 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА 

I. ПРИХОДИ 
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1 2 3 4 5 6 

75 — ПРИХОДИ ОД ТАКСИ 
10 752 Судски такси 30.000.000 '30.000.000 101.257.961 
11 СЕ ГРУПА 75 30.000.000 30.000.000 101.257.961 

77 — ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, 
ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХОДИ ПО ОС-
НОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-
ПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ 

12 770 Приходи по посебни прописи 60.000.000 60.000.000 42.744.584 
13 771 Приходи од органи и организации на ОПЗ 10.000.000 10.000.000 3.081.318 
14 778 Други приходи 30.000.000 30.000.000 19.269.775 
15 СЕ ГРУПА 77 100.000.000 100.000.000 65.095.677 

16 ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИ-
ХОДИ 9.050.810.000 9.240.810.000 8.933.233.308 
2. ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА 
78 — ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ 

17 782 Дополнителни средства примени од Феде-
рацијата 3.173.200.000 3.173.200.000 3.194.928.000 

18 СЕ ГРУПА 78 3.173.200.000 3.173.200.000 3.194.928.000 

19 ВКУПНО ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА 3.173.200.000 3.173.200.000 3.194.928.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ (71—78) 12.224.010.000 12.414.010.000 12.128.161.308 

II. РАСХОДИ 

40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИ-
ТЕ НА УПРАВАТА 

21 400 Средства за доход на Работната 
22 401 Средства за материјални трошоци 
23 402 Средства за амортизација 
24 Сб ГРУПА 40 

заедница 1.803.800.000 
154.012.000 
62.252.000 

1.803.800.000 
154.334.000 
62.202.000 

2.020.064.000 2.020.336.000 

25 410 

26 
27 

28 
29 

30 

31 
32 

415 
416 

417 
418 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И 
ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОР-
ГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите и делегатите 
Средства за инвестиции во основни средства 
Средства за инвестиции во објекти и опре-
ма на општествениот стандард 
Средства за отплата на кредити 
Средства за други потреби за работа на ор-
ганите на управата 
СЕ ГРУПА 41 

448.460.000 
131.950.000 

115.946.000 
321.979.000 

422.183.000 

551.087.000 
121.950.000 

115.946.000 
288.979.000 

432.495.000 
1.440.518.000 1.510.457.000 

1.803.800.000 
153.034.000 

_ 61.545.000* 
2.018.379.000 

544.052.442 
113.100.000 

114.446,000 
236.603.189 

427.285.856 
1.435.487.487 

420 

42 — СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 
И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Средства за потребите на народната одбрана 
Сб ГРУПА 42 

499.800.000 519.800.000 
499.800.000 519.800.000 

519.800.000 
519.800.000 

33 431 

432 
433 

34 
35 

43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
РАЗВОЈОТ, ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПО-
ДРАЧЈА 

Компензации, премии, регреси и надоместо-
ци 
Средства за инвестиции во стопанството 
Други потреби и интервенции во стопан-
ството 
СЕ ГРУПА 43 

1.215.219.000 
5.000.000 

56.500.000 

1.215.219.000 
5.000,000 

56.500.000 

1.139.075.600 
5.000.000 

56.500.000 
1.276.719.000 1.276.719.000 1.200.575.600 
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44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ 
О Ш 

37 440 Придонес за буџетот на Федерацијата 
38 445 Дополнителни средства за буџетот на оп-

штините 

5.373.000.000 

360.450.000 

5.463.500.000 

363.950.000 
39 

40 
41 
42 

43 

44 

СЕ ГРУПА 44 5.733.450.000 5.827.450.000 

450 
451 
452 
454 
456 

45 457 

46 458 

47 
48 

459 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈ-
НОСТИ 

Средства за образование и воспитување 
Средства за наука 
Средства за култура 
Средства за социјална и детска заштита 
Средства за здравствена заштита и здрав-
ствено осигурување 
Средства за пензиско и инвалидско осигу-
рување 
Средства за остварување на основните пра-
ва л а борците, воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци 
Средства за други општествени дејности 
СЕ ГРУПА 45 

46 СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТО-ОП-
ШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

49 461 Средства за општествено-политичките и оп-
штествените организации 

50 465 Средства за заштита и унапредување на чо-
вековата средина 
СЕ ГРУПА 46 51 

47 ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА 
РЕЗЕРВИТЕ 

52 470 Издвојување во постојаната буџетска резер-
ва 

53 471 Тековна буџетска резерва 
54 СЕ ГРУПА 47 ' 

48 — ДРУГИ РАСХОДИ 
55 482 Отплата на кредити и заеми на ОПЗ 
56 483 - Расходи за обврски од претходната година 
57 СЕ ГРУПА 48 

80.071.000 
18.130.000 

950.000 
323.000.000 

187.870.000 

404.000.000 

7.588. ООО 
35.180.000 

1.056.7Ѕ9.000 

63.564.000 

_4.820.000_ 
68.384.000 

53.000.000 
31.723.000 
84.723.000 

39.200.000 
4.363.000 

43.563.000 

ВКУПНО РАСХОДИ (40—48) 12.224.010.000 

80.151.000 
18.130.000 

950.000 
317.500.000 

190.550.000 

404.000.000 

7.588.000 
35.180.000 

1.054.049.000 

63.564.000 

4.820.000 
68.384.000 

53.000.000 
40^252.000 
93.252.000 

39.200.000 
4.363.000 

43.563.000 

12.414.010.000 

5.341.227.819 

363.950.000 

5.705.177.819 

80.151.000 
18.(380.000 

950.000 
315.600.000 

190.550.000 

404.000.000 

2.338.000 
35.180.000 

1.046.849.000 

63.564.000 

4.320.000 
67.884.000 

52.839.079 
39.844.247 
92.683.326 

39.200.000 
1.771.704 

40.971.704 

12.127.807.936 

293. 
Врз основа на член 27 и во врска со член 13 

од Законот за системот на цените и за општествена 
контрола на цените на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 33/80), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ПРОДАЖ-
НИТЕ ЦЕНИ ВО ПРОМЕТОТ НА МАЛО, ОДНОСНО 
НА ГОЛЕМО НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ 

НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со работи на прометот на производи (во 
натамошниот текст: прометни организации) кои, во 
согласност со член 13, став 1 од Законот за систе-
мот на цените и општествената контрола на цените 
на производите и услугите склучуваат самоуправни 

(погодби за здружување на труд и средства или са-
моуправни спогодби за трајна деловна соработка со 
производствените и други организации на здружен 
труд со кои работат, со тие самоуправни спогодби 
ги формираат продажните цени на мало односно 
на големо на производите од надлежност на Репуб-
ликата, до нивото на цените во согласност со про-
писите и го утврдуваат своето учество во заеднич-
киот приход, односно во заедничкиот доход, оства-
рен со продажбата на производите по тие цени. 

2. Прометните организации кои со производстве-
ните и други организации на здружен труд не ќе 
склучат самоуправни спогодби од точка 1 на оваа 
одлука, продажните цени на мало односно на голе-
мо на производите од надлежност на Републиката ги 
формираат според одредбите на оваа одлука и со 
примена на следните стапки -за покривање на тро-
шоците на прометот, и тоа: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 20 — Стр. 363 
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Производи кои спаѓаат 
во овие дејности 

0102 

0103 

0104 

0111 

0112 

0113 

01020 
01030 

01042 

01111 

01121 

01123 

01129 

01131 

01132 
01139 

0114 

01142 

01143 

0115 

0116 

0117 

01159 
01160 

01172 

ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
Производ, на јаглен: сите производи 
Преработка на јаглен: 

010302 — карбогас 
Производ, на нафта и земен гас 

010420 — произ. на земен гас ^ 
Производ, на неметални минерали (без град. матер.) 
Неметални минерали (без соли) 

011111 — азбест: сите производи 
011112 — керамичка глина 
011113 , — кварцен песок 
011119 — други неметални минерали: сите производи 

Преработка на неметални минерали (град. мат.) 
— производ, на стакло: 

011212 — амбалажно стакло: сите производи 
011219' — останато стакло: освен оптич. и ст&к. волна 

Производ, на порцелан и керамика 
011231 — порцелан и керамика за дом.: сите производи 
011232 — градежно-техничка керамика и порц.: сите произ. 

— преработка на други неметални минерали: 
011291 — азбестни производи: сите производи 
011299 Други преработки на неметални минерали: сите произ, 

освен природни и вештачки брусеви, бр. хартија и платне 
за брусење 
Метало-преработувачка дејност 
Производ, на метален репродукц. материјал: 

011313 — алати: сите производи 
011314 — метална амбалажа: сите производи 
011315 — шајки, заковци, вијци и др. жичани стоки 
011316 — тркални лате ри сите производи 
011319 — Друг метален репродук. матер.: сите производи 
011320 — метални, градежни и др. конструкции: сите произ. 
011390 — стока за широка потрошувачка и на др. метални про-

изводи: сите производи 1 

Машиноградба 
Произ. на машини и уреди (без електрич, и земјодел.) 

011412 — градежни и рударски машини и уред.: сите произ. 
011413 — машини за обработка на метал, и дрво-, сите произ. 
011419 — др. машини и уреди (без електрични и земјодел.): сите 

производи 
011420 Производство на земјоделски машини: сите производи, 

освен сеалки, комбајни и жетварки 
011430 Произ. на опрема за професионал. и научни цели, мер-

ки и контролни инструменти и уреди на автоматизам на 
управувањето (освен оние од гранката 0117) 
— канцелариски машини: машини за сметање освен елек. 

книговод. машини, системи на машини од друп. кар-
тички, регистарски каси, машини за пишување, неспоме-
нати машини за мерење на тежина, машини за мерење 
на тежина, машини за копирање (покрај долу споме-
натите за фото-копирање) и др. 

— часовници од сите видови, делови, кутии и механизми 
како и механизми за временско регул. 

— резервни делови и прибор за сите машини и уреди од 
гранката 0114 

Производство на сообраќ. сред. (без бродоградба) 
011526 — производство на велосипеди, трицикли и специјал, де-

лови за велосипеди 
011527 — резервни делови и прибор за велосипеди 
011590 — други сообраќајни сред.: сите производи 

Бродоградба 
011601 поморска бродоградба: сите производи 
011602 речна бродоградба: сите производи 

— резервни делови и прибор за производство од гран-
ката 0116 

Производство на електрични машини и апарати 
електронски и телекомуникациони уреди: 

011722 — радио телевизиски приемници и електро акус. апара-
ти и уреди.- сите производи 

011729 сметачки машини и ка^кулатори: сите произв. 

2,0 8,0 

1,5 6,0 

по посебни прописи 

4,0 7,0 
3,0 6,5 
2,3 4,0 
2,0 3,5 

6,0 13,0 
6,0 13,0 

5,5 12,0 
4,0 9,0 

4,0 6,0 

4,0 7,0 

5,0 10,0 
3,0 6,5 
5,0 16,0 
4,8 8,0 
4,0 8,0 
3,3 7,0 

. 4,8 12,0 

1,5 4,0 
1,5 4,0 

1,5 

1,5 * 

2,0 

2,0 

5,0 

2,5 
5,0 
1,5 

3,0 
3,0 

5,0 

3,0 
2,0 

4,0 

5,0 

8,0 

9,0 

15,0 

6,5 
15,0 
4,0 

8,0 
8,0 

15,0 

7,0 
5,0 
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01174 Електрични апарати за домаќинство 
011741 — термички апарати: сите произ., освен шпорети, бојле-

ри, термо акумулациони печки и електр. рад. 
011749 — др. апарати за домаќинство: сите производи 

01179 Други електротехнички производи: 
011791 — електро инсталац. матер.: сите производи 
011799 — неспоменати електротех производи: сите произ. 

— резер. делови и прибор за наведените произ. од 
гранката 0117 

0118 Производство на базни-хемиски производи / 
01183 хемиски влакна и пластични маси: 

011831 вештачки и синтетички влакна 
011832 — пластични маси 

0119 Преработка на хемиски производи 
01191 011910 — лекови и фармацевтски суровини: крв и деривати од 

крв 
01192 011920 средства за перење и козметички препарати: 

— средства за нега на забите 
— средства за перење освен детергенти 
— козметички препарати 

01193 011930 — бои и лакови 
01194 Преработка на пластични маси: 

011941 — амбалажа од пластични маси 
011949 — Други преработки од пластични маси 

01199 011990 — друѓи хемиски производи освен експлозиви 
0120 01200 Производство на камен, чакал и песок 

012001 — камен 
012002 — чакал и песок 
012003 — суров гипс (садра) 

0121 Производство на градежни материјали 
01211 производство на вар и гипс.-

012111 — вар 
012112 — гипс 

01212 012120 Производство на цемент: сите производи 
01213 012130 Производство на тули и ќерамиди: сите производи 
01214 Производство ка градежни префабрикати и битуменски 

производи 
012141 — азбестно цементни производи 
012142 — префабрикувани градеж, елементи: сите произ. 
012143 — битуменски материјали за патишта и покриви 

0122, 01220 Производство на режана граѓа и плочи 
' 012201 — режана граѓа* од иглолисници и широколисници и ре-

жани желез. прагови 
012202 — фурнири и плочи 
012263 — импрегнација од дрво 

0123 Производ, на финални производи од дрво 
01231 . 012310 — мебел од дрво 

други финални производи од дрво 
01232 012321 — амбалажа од дрво 

012322 — градежни елементи од дрво 
012323 — галантерија од дрво и цлута 
012324 — предмети од прачки 

0124 Производство и преработка на хартија 
01241 012410 производство на целулоза и хартија: сите произ. освен 

целулоза за хартија, рото хартија и натр. хартија за вреќи 
01242 Преработка на хартија: 

012421 — амбалажа од хартија: сите производи освен натрон 
вреќи 

' 012429 други преработки на хартија-, сите производи 
0125 Производство на текстилни предива и ткаенини 

01251 производ, на влакна, предива и конци 
012511 — конопно и ленено влакно 
012512 — предиво и конец од памучен тип 
012513 — предиво од волнен тип 
012514 — предиво и јажарија од тврди и лик. влакна 
012515 — предиво и конец од природна и вештачка свила 
012516 — синтетичко-креп предиво и конец 

01252 — Производство на ткаенини: 
012521 — памучни ткаенини (од памучен тип) 
012522 — волнени ткаенини (од волнен тип) 
012.523 — ткаенини од предиво од тврди и ликести влакна 
012524 — свилени ткаенини (свилен тип) 

0126 Производство на готови текстилни производи 
01261 производство на трикотажни предмети: 

012611 — трикотажни ткаенини 
012612 — трикотажна долна облека 
012613 — трикотажна облека 
012614. — чорапи 
012615 — позамантерија: сите производи 

3,0 
3,0 

3,5 
3,5 

5,0 

2,0 
2,5 

7,0 
7,0 

10,0 
10,0 

15,0 

,6,0 
7,5 

по посебни прописи 

3,0 
3,0 
4,0 
4,0 

3,8 
4,0 
3,8 

2,5 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,5 

2,5* 
2,5 
2,5 

3,0 

3,0 
3,0 
4,0 
4,0 

3,6 

3,6 
4,0 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

10,0 
10,а 
15,0 
15,0 

12,0 
14,0 
10,0 

7,0 
7,0 
7,0 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

8,0 
8,0 
8,0 

6,5 
6,5 
6,5 

12 

9,0 
9,0 

13 
15 

7,0 

7,0 
13,0 

15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 

15,0 
15,0 
15,0 
15,0 

15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
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1 2 3 4 5 6 

01262 Производство на текстилна конфекција: 
012621 долна облека (освен трикотажа) 4,5 15,0 

— работна и заштит. облека, опрема за хиг. техн. зашт. 
012622 — останата облека 4,5 15 
012623 — пресвлека за домаќинство: сите производи 4,5 15 
012624 — тешка конфекција: шатори, циради, камп опрема 4,5 15 

01269 производство на други текстилни производи > 

15 012691 — покривка! за ПОД: сите производи 4,5 15 
012699 — неспоменати текстилни производи 4,5 15 

0127 01270 Производство на кожа и крзно 
— (сурова и преработена кожа) 
— сурова.кожа: сите производи вкупно 2,5 
— преработена кожа 

012701 — крупна кожа 3,0 8,0 
012702 свинска кожа 3,0 8,0 
012703 ситна кожа и крзно, обична и благородна 3,0 8,0 

0128 Производство на кожни обувки и галантерија 
01281 012810 кожни обувки 2,6 15 
01282 012820 кожна галантерија 3,5 13 
01283 012830 кожна и крзнена конфекција 2,5 13 

кожна конфекција за хигиено техничка заштита при ра-
бота вкупно 8 

0129 01290 Преработка на каучук 
012909 друга преработка на каучук, освен гумени обувки 4,0 10 

— гумени обувки 2,8 15 
0130 Производство на прехранбени производи 

(без добиточна храна). 
01301 013010 мелење и лупење на жита: сите производи освен пченично 

брашно и ориз 5,5 12 
01302 производство на леб и тестенини 

013021 — леб и печиво: сите производи по посебни прописи 
013022 — тестенини: сите производи 4,4 15,0 

— замрзнати производи од брашно 6,0 17,5 
01303 013030 Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 5,0 16,5 

— суво овошје 6,0 17,5 
— замрзнато овошје и зеленчук 6,0 17,5 

01304 Преработка и конзервирање на месо и риба 
013041 — колење на добиток и пакување месо (свежо месо) вкупно | 7 
013042 Преработка и конзервирање на месо: сите производи 

4,4 4 14,3 освен свинска маст 4,4 4 14,3 
— свинска маст, свежа сланина и сало 3,3 8,8 
— замрзнати производи од месо 6,0 17,5 

013043 Преработка и конзервирање на риба: сите производи 
4,4 14,3 освен замрзната конфекпионирана риба 4,4 14,3 

— замрзната конфекционирана риба 6,0 17,5 
01305 013050 Преработка и конзервирање на млеко: 

по пбсебни — пастеризирано млеко по пбсебни прописи 
— стерилизирано млеко 2,5 

О 1 
10,0 

а. е. 

0117 

— путер 
— миеко во прав 
— меки, тврди и топени сирења 
— павлака, кисело млеко и јогурт 
— замрзнати производи од млеко 
— преработки и конзервирање на јајца 
— храна за доенчиња и мали деца и останати млечни 

производи 
01306 013060 Производство на шеќер 

— меласа и резанци од шеќерна репка 
01307 Производство на кондитора«! производи: 

013071 — чоколада, ситс видови и какао производи 
013072 — бонбони и слатки 
013073 — кекс и сродни производи 
013074 Индустриски слатки 

01308 013080 Производство на билни масла и масти: сите произ. освен 
сурови и рафинирани растител. масти и масло за јадење 
од сончоглед, соја и маслодајна репка 
Производство на други прехранбени производи (без доби-
точна храна) 

013091 — скроб и преработки 
— кафе пржено и мелено 
— мед и прер. од мед 

013099 — зачини, кавовини и останати прех. производи 
Производство на пијалаци 
Производ, на. алкохол од растително потекло и алкохолни 
пијалаци: 

013111 алкохол од растително потекло: 
— етил алкохол 

2,2 
3,3 
вкупно 12 

6,0 
3,3 

01309 

01172 

3.3 

2,0 

4.4 
4,4 
4,4 
4,4 

3,3 

3,3 
2,5 
3,3 
3,3 

6,6 

13,2 
13,2 

17.5 
15,4 

15.4 

5,0 

17.6 
16.5 
16,5 
16,5 

12,2 

16,5 
10 
13,2 
16,5 

18,7 
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013112. — пиво, слад, сладен екстракт 3,3 13,2 
013113 — вина 5,5 16,5 
013114 — вински де стил ати, вињак и ракија од грозје и вино 6,6 18,7 
013115 — ракија од овошје 6,6 18,7 
013119 — други алкохолни пијалаци 6,6 18,7 

* 01312 Производство на безалкохолни пијалаци: 
013121 освежителни пијалаци 4,4 13,2 
013122 Минерална вода 5,5 16,5 

0132 01320 013200 Производство на добиточна храна: сите производи, вклу-
чувајќи ја и храната за добиточна исхрана произведена во 
гранките 0130 и 0131 1,6 3,8 

0134 01340 013400 Графичка дејност: сите производи 
— дневни информативни весници по посебни прописи 
— учебници и школски прирачници, земјод. карти, детска 

илустрирана литература и школ. тетр. вкупно 10 
— книги, белетристика ^ 6,0 14,0 
— списанија, отпечатен канцелариски прибор и ел. 5,0 13,0 

0139 01390 Производство на разновидни производи 
013901 — учила и фискултурна реквизити 4,0 11,0 

— канцелариски и школски прибор, моливи сите вид. 5,0 16,0 
013902 — грамофонски плочи и музички инструменти 4,</ 11,0 
013903 — кибрит 5,0 11,0 

. 013904 — накит 5,4 16,0 
013909 — останата неспомената индустрија: 

— детски играчки, очила 4,0 11 
— ортопедски справи и прибор 4,0 11 
— вештачко цвеќе, абажури, привезоци, перики и мрежи 

за коса 6,0 17 
— четки и метли 5,0 13 
— детски колички 4,0 11 
— шнајдерски кукли, кукли за излози, метални и гумени-

печати и ел. 4,0 11 
— отпаден материјал 3,0 10 

ОБЛАСТ 02 — ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 

0201 Земјоделство 
02011 020110 Житарици 

— жито, сите производи освен пченица, ориз и пченка 1,6 4,9 
— индустриски растенија: сите производи освен шеќер. 

репка, сончоглед, маслодајна репка, тутун и памук вкупно 6 
Зеленчук 
— компир и кромид 6,6 17,6 
— грав 4,6 13,2 
— друг свеж зеленчук 6,6 17,6 
— добиточни крмни билки: сите производи 1,3 3,8 
— цвеќе и украсни билки вкупно 33 
— семе и други производи од житарици 3,5 13,2 

02012 020120 Овоштарство 
— јаболка 6,6 17,6 
— јужно овошје: лимони и мандарини од домашно про-

изводство 4,0 14,0 
— овошни садници 4,4 13,2 

02013 020130 Лозарство 
— сите сорти на грозје | 6,6 17,6 
— лозни садници и калеми 4,4 13,2 

02014 020140 Сточарство и живинарство: 
— јајца 4,4 16,5 
— пилиња едкодневни (живи) 3,0 5,0 
— други производи од сточарство 2,8 15,5 

0203 02030 Рибарство: сите производи 
— свежа риба вкупно 18 
— други производи од рибарство: школки, ракови и др. 10 20 

ОБЛАСТ 03 — ШУМАРСТВО 

0300 03000 Шумарство 
— трупци, столбови и техничко дрво вкупно 4 
— огревно дрво 3,0 8,0 
— дрвен ќумур 3,0 8,0 
— лековити растенија 4,0 15 
—: печурки 4,0 15 
— останати производи од искористување на шумите 4,0 9,5 
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3. Стапката за покривање на трошоците на про-
метот во транзит може да изнесува најмногу до 50% 
од стапката за покривање на трошоците на проме-
тот на големо од точката 2 на оваа одлука. 

Стапката за покривање на трошоците на проме-
тот во транзит е составен дел на стапката за покри-
вање на трошоците во прометот на големо и, ако е 
засметана, засметаниот дел на стапката од точката 2 
на оваа одлука во натамошниот промет на големо се 
намалува. 

4. Ако прометната организација на здружен труд 
набави стоки непосредно од производителот или увоз-
никот и изврши само промет на мало при формира-
њето на продажната цена на производите во проме-
тот на мало, стапката за покривање на трошоците 
во прометот на мало од точката 2 на оваа одлука 
може да ги зголеми до 50% од стапките за покри-
вање на трошоците во прометот на големо. 

5. Стапката за покривање на трошоците во про-
метот на мало, односно на големо, се засметува на 
набавната цена на производите. 

Под набавка на цена на производите во проме-
тот на големо и прометот на мало, во смисла на 
оваа одлука, се подразбира нето-фактурната цена на 
добавувачот (производителот, увозничката организа-
ција, прометната организација на големо), зголемена 
за зависните трошоци. 

6. Под зависни трошоци, во смисла на оваа од-
лука, се подразбираат: трошоците за натовар и рас-
товар на производите, трошоците за транспорт од 
стовариштето на добавувачот до стовариштето на ку-
пувачот, трошоците за осигурувањето на производи-
те во транспортот, транспортното кало, крш и де-
фект на поризводите, посебните трошоци за паку-
вање во транспортот за транспортот од стовариштето 
на купувачот до неговите продавници, односно про-
дажни места. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка 
можат да се засметаат самб вистинските трошоци 
што ги имало и му ги фактурирала на купувачот 
друга организација на здружен труд. 

По исклучок од одредбата ќа став 2 од оваа 
точка, купувачот-промегната организација може да 
ги засмета зависните трошоци од став 1 на оваа 
точка и кога транспортот, натоварот и растоварот и 
друго ги изврши со свои средства, а најмногу до ви-
сината на тарифата во јавниот сообраќај што е фор-
мирана во согласност со прописите. 

Ако прометната организација не може да ги ут-
врди и пресмета вистинските зависни трошоци во 
моментот на извршениот промет, по исклучок тие 
трошоци може да ги пресмета во планираниот про-
сечен износ или процент ш^о ги внесува на посебна 
сметка на временските разграничувања, со тоа што 
планирањето на просечните зависни трошоци да го 
врши врз основа на остварените просечни зависни 
трошоци во претходната година, односно во прет-
ходниот пресметковен период од тековната година. 
Планираните просечни зависни трошоци и вистин-
ските зависни трошоци ќе се следат најмалку секои 
ТРИ месеци и ќе се ВРШИ усогласување ВРЗ основа на 
книговодствената евиденција, на посебни сметки на 
временските разграничеа!*;*, ПРИ ШТО задолжително 
ќе се намалат планираните зависни ТРОШОЦИ за след-
ните три месени за остварената позитивна рааттмка 
или Лѓе се зголемат за остварената негативна разлика. 

Усогласувањето на зависните ТРОШОЦИ ПГТ став 
4 на оваа точка се вттти континуирано и се пренесу-
ва кон крајот "а годината во следната голине на на-
ведените посебни сметки на временските разграни-
чувала. 

7. Прометните организации што п а к у в а а т прех-
ранбени производи (ситно пакување) на начин што 
олговаоа на индустрискиот начин на пакување, на'це-
ните на тие производи Формирани според точка 4 и 
5 од оваа одлука можат посебно да ги засметаат 
стварните трошоци за пакување, а најмногу до изно-
сот што во согласност со прописот го засметуваат 
производителските организации на здружен труд при 
пакувањето на тие производи. 

8. Ако зо прометот на големо учествуваат две 
прометни организации, тие меѓу себе ја делат про-
пишаната стапка за покривање на трошоците во про-
метот на големо. Прометната организација која е прв 
учесник во прометот на големо е должна во факту-
рата, односно во испратницата посебно да искаже 
кој дел од пропишаната стапка го засметала, а кој 
дел од таа пропишана стапка преостанал за другиот 
учесник во прометот на големо. Во наведениот број 
од најмногу двајца учесници во прометот на големо 
спаѓа и организацијата на здружен труд што врши 
транзит и ја засметува пропишаната стапка во тран-
зитот. 

9. Не се смета како зголемување на стапката за 
покривање на трошоците на прометот позитивната 
разлика' во цената што прометната организација ја 
пресметува како разлика меѓу постојната продажна 
цена ца производите на залихи и продажната цена 
на производите од ист вид и квалитет што се купе-
ни подоцна ако таа разлика во цената се пресмета и 
се внесе на посебна сметка на временските разграни-
чувања и може да се користи во согласност со про-
писот. 

10. Ако производителските организации на здру-
жен труд, во согласност со прописите, ги формираат 
своите продажни цени така што тие да важат како 
цени во продажбата на мало, односно на големо, 
цените ги содржат зависните трошоци (франко рас-
товарна станица на купувачот), а учеството за по-
кривању на трошоците на прометот содржано во тие 
цени го утврдуваат самостојно и спогодбено произ-
водителските организации на здружен труд и про-
метните организации. 

11. Прометните организации можат да почнат да 
ги формираат цените на производите во прометот на 
мало односно на големо со примена на стапките за 
покривање на трошоците на прометот и на другите 
одредби од оваа одлука при првата промена на це-
ните на производителите или на цените на произво-
дите од увоз. 

12. Одредбите на оваа одлука согласно се при-
менуваат и на работните луѓе што самостојно вршат 
дејност со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓани (иматели на дуќани), како и на другите учесни-

х ци во прометот на производите од оваа одлука. 
13. Се овластува претседателот на Републичкиот 

комитет за општостопански работи и пазар да дава 
упатство за распоредување на производите од точка 
2 на оваа одлука, во согласност со Одлуката за Един-
ствената класификација на дејностите („Сл. лист на 
СФРЈ" бр. 34/76, .52/77, 72/80 и 77/82). 

14. Со парична казна од 1.000 до 100.000 динари 
ќе се казни за прекршок прометната организација 
како прв учесник во прометот на големо, ако во 
фактурата односно во испратницата не искаже по-
себно кој дел од пропишаната стапка- во прометот 
на големо го засметала, а кој дел од таа стапка.му 
преостанува на другиот учесник во прометот , (точ-
ка Ѕ). 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во прометната 
организација — првиот учесник во прометот на го-
лемо, со парична казна од^ 2.000 до 10.000 динари. 

15. Со денот на влегувањето вб сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за формирање на 
продажните цени на мало и големо на производите 
од надлежност на Републиката („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/82). 

16. Оваа одлука влегува5 во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР хМакедонија". 

Бр. 23-872/1 
7 јуни 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 
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294. 
Врз основа на член 40 став 4 од, Законот за 

Службата на општественото книговодство во Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 44/77). Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За помошник на генералниот директор на Служ-
бата на општественото книговодство во Социјалис-
тичка Република Македонија се именува Бошко Сте-
фановски, советник во Одделението за контрола на 
корисници на општествени средства во Службата. 

Бр. 17-879/1 
24 мај 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, е. р. 

295. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија и член 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, по јавната распра-
ва, на седницата одржана на 18 април 1984 година, 
донесе-

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за начинот и пос-
тапката за работа на Арбитражата при Деловната за-
едница „Македонија-сообраќај" во Скопје, донесен 
од Собранието на Деловната заедница „Македонија-
сообраќај" во Скопје на седницата одржана на 15 
април 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Деловната заедница „Македонија-сооб-
раќај" во Скопје на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Работната организација Автотранспорт и сер-
вис во Кочани поведе постапка пред Уставниот суд 
на Македонија за оценување уставноста и закони-
тоста на Правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука затоа што одделни прашања за арбитражата 
при Деловната заедница во определени одредби ги 
уредува на поинаков начин утврден во постојните 
прописи. 

4. На расправата Судот утврди дека оспорениот 
Правилник е донесен од Собранието на Деловната за-
едница^ Судот потоа, утврди дека со Правилникот 
се уредени начинот и постапката за работа на Арби-
тражата за решавање на споровите што настануваат 
во врска со остварувањето на правата и обврските 
што произлегуваат од самоуправните акти на Делов-
ната заедница. Најпосле. Судот УТВРДИ дека во СОНИ-
ја листичка Република Македонија не е донесен за-
кон за арбитража во смисла на член 274 од Уставот 
на С^ Македонија. 

Според член 372 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, самоуправната спогодба за здружување во 
работна организација содржи и одредби за решава-
ње на споровите од внатрешните односи (видот на 
споровите, составот и постапката на арбитражата или 
друг облик за нивно решавање). 

Судот смета дека со самоуправната спогодба за ' 
здружување на организациите на здружениот труд 
во деловна заедница се уредуваат и прашањата во 
врска со составот и постапката пред арбитражата 
при деловната заедница. Оваа самоуправна спогодба, 
пак, работниците во здружените организации ја ус-
војуваат со референдум. Според тоа, органите на уп-

равување на деловната заедница не се овластени да 
ги уредуваат со свој општ акт прашањата во врска 
со составот и постапката пред арбитражата при де-
ловната заедница. 

Со оглед на тоа што прашањата во врска со 
составот и постапката пред арбитражата при Делов-
ната заедница „Македонија-сообраќај" — Скопје се 
уредени со оспорениот Правилник, што го донело 
Собранието на 'оваа деловна заедница, наместо со 
самоуправната спогодба за здружување на организа-
циите на здружениот труд во таа заедница усвоена 
од работниците на овие организации со референдум, 
Судот утврди дека овој правилник е во спротивност 
со, член 372 став 1 од Законот за здружениот труд. у 

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

У. бр. 94/83 
18 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

296. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 18 април 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 54 од Статутот на Ре-
публичката заедница на насоченото образование, до-
несен на 12 октомври 1978 година, Одлуката за утвр-
дување на личните доходи и другите примања на 
секретарот и заменикот секретар на означената Заед-
ница, донесена од Собранието на Заедницата на 24 
декември 1979 година и Одлуката за утврдување на 
личните доходи и другите примања на помошниците 
секретари на Заедницата, донесена од Советот на Ра-
ботната заедница на Стручната служба на 23 ноем-
ври 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Републичката заедница на насоченото 
образование во Скопје,- на начин предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 15/84 од 7 март 1984 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на член 54 од 
Статутот и на одлуките означени во точка 1 од оваа 
одлука. 

Постапката е поведена затоа што секретарот, за-
меникот на секретарот и помошниците на секретарот 
на Заедницата се ное оплени како функционери и 
личниот доход им се определува според коефициент, 
л не според основи и мерила утврдени од работни-
ците со референдум, што не е во согласност со Ус-
тавот на СР Македонија и е во спротивност со За-
конот за здружениот ТРУД. 

4. Судот на седницата утврди дека со Одлука до-
несена од Собранието на Републичката заедница на 
насоченото образование е утврден начинот за опре-
делување на личниот доход на секретарот на Заедни-
цата и на заменикот на секретарот. Во оваа одлука 
е предвидено дека именуваните лица од Собранието-
на Заедницата остваруваат личен доход во месечен 
износ според коефициент што се применува за име-
нуваните лица во републичките органи на управата. 
Понатаму, Судот утврди дека со Одлука на Советот 
на работната заедница на Заедницата е утврдено на 
ист начин како за секретарот и заменикот, да се 
определува и личниот д^ход на помошниците на се-
кретарот. Воедно, Судот утврди дека основ- за доне-
сување на оспорените одлуки е член 54 од Статутот 
на Заединцата, во кој е предвидено дека секретарот 
и заменикот на секретарот ги именува Собранието 
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на заедницата и им утврдува личен доход, а на по-
мошниците секретари личниот доход им го утврдува 
Советот на работната заедница на стручната служба. 

5. Со Уставот на СР Македонија и со соодветниот 
закон, секретарот на Самоуправната интересна заед-
ница не е предвиден како орган на Заедницата. Иако 
него го именува Собранието на самоуправната инте-
ресна заедница, тој всушност е раководител на ра-
ботната заедница која врши работи за самоуправната 
интересна заедница. 

Според член 408 став 2 од Законот за здруже-
ниот труд, на работните заедници во самоуправните 
интересни заедници се однесуваат одредбите на овој 
закон што важат за работните заедници во организа-
циите на здружениот труд, ако со закон не е поина-
ку определено. Според член 545 во врска со член 
508 од означениот закон, раководителот на работна-
та заедница заснова работен однос во таа работна 
заедница и во неа ги остварува правата, обврските и 
одговорностите кои произлегуваат од работниот од-
нос. Распределбата, пак, на средствата за лични до-
ходи на работниците во работната заедница, соглас-
но член 542 во врска со член 463 од Законот за 
здружениот труд, се врши според основи и мерила 
утврдени во самоуправниот општ акт, што тие го до-
несуваат со референдум. 

Со оглед на означените одредби од Законот за 
здружениот труд и со оглед на тоа што со закон не 
е поинаку определено, Судот смета дека личните до-
ходи на секретарите на нивните заменици и помош-
ници во самоуправните интересни заедници треба да 
се утврдуваат според основи и мерила што треба да 
ги донесат работниците во работните заедници со 
референдум, а не според коефициенти и критериуми 
определени од собранието на заедницата односно од 
советот на работната заедница. 

Со оглед на тоа што во член 54 од означениот 
Статут и во оспорените одлуки се определени лич-
ните доходи на секретарот, заменикот и помошни-
ците на секретарот на Заедницата на поинаков на-

* чин и од други органи, а не непосредно од работ-
ниците во работната заедница. Судот утврди дека 
оспорениот член од Статутот и оспорените одлуки се 
во спротивност со означените одредби од Законот за 
здружениот труд. 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бо 15/84 
18 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот СУД на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

297. 
Уставниот СУД на Македонија, низ основа на 

иден 15 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија тд 
^а правното дејство на неговите одлуки, на седница-
та одржана на 4 мај 1984 го лина, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед за вред-

нување на работите и работните задачи во Работната 
заедница „Заеднички служби" во Текстилната работ-
на организација „Карпош" во Крива Паланка, до-
несен од работниците со референдум на 4 јануари 
1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ..Службен весник 
на СРМ" и во Работната заеднина „Заеднички- служ-
би" во Текстилната работна организација „Карпош" 
во Крива Паланка на начин предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. » 

Според наводите во предлогот работите и работ-
ните задачи во Табеларниот преглед се вреднувани 
со вкупен број на бодови, без притоа тие бодови да 
бидат расчленети по предвидените основи. Понатаму, 

се наведува дека во делот кој се однесува за Секто-
рот за одржување и енергетика за вршење на работи 
и работни задачи одговорен машинбравар и машин-
бравар I и II, одговорен металостругар, металостру-
гар I и II, одговорен фрезач и фрезач I и II, одго-
ворен електричар за ивер и снук, за доработка и 
фарбара и за енергетика и плиш е предвидено иста 
стручна подготовка (ВКВ) и овие работи и работни 
задачи се со различен број на бодови, иако според 
актот за систематизација се систематизирани како 
посебни работи и работни задачи, а нивниот опис 
и попис е со иста содржина. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 6 од 
Правилникот за основите и мерилата за распредел-
ба на средствата за лични доходи, заедничка по-
трошувачка и надоместоци и други лични примања 
вреднувањето на работите и работните задачи се вр-
ши по основите сложеност, одговорност и услови 
за работа. Меѓутоа, Судот понатаму утврди дека 
Правилникот не содржи мерила за распределба на 
средствата за лични доходи по утврдените основи 
и дека за сите работници аконтацијата на личниот 
доход е определена во фџксен износ на бодови во 
Табеларниот преглед кој е составен дел на Правил-
никот за основите и мерилата.-

5. Според член 23 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија и член 127 од Законот за здружениот труд 
работниците во основната организација на здруже-
ниот труд се »должни да утврдат основи и мерила 
за распределбата на средствата за лични доходи. 
Тие основи и мерила, согласно член 463 од Законот 
за здружениот труд, работниците ги донесуваат со 
референдум. 

Со оглед на тоа што во Табеларниот преглед 
не се утврдени мерила по предвидените основи," Су-
дот утврди дека оспорениот акт не е во согласност 
со став 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија 
односно дека е во спротивност со член 127 од Зако-
нот за здружениот труд. 

По однос на изводот на предлагачот дека во 
делот од Табеларниот преглед, кој се однесува на 
секторот за одржување и енергетика, за вреднува-
ње -на работите и работните задачи одговорен ма-
шинбравар, машинбравар I и II, одговорен мета-
лостругар, металостругар I и II, одговорен фрезач, 
фрезач I и II, одговорен електричар за ивер и 
снук, одговорен електричар за доработка и фарбара, 
одговорен електричар за енергетика и плиш, е пред-
видена иста стручна подготовка, а овие работи и ра-
ботни задачи се вреднувани со различен број на 
бодови, притоа, Судот утврди дека наведените ра-
боти и работни задачи во актот за систематизација 
се систематизирани како посебни работи и работни 
задачи и нивниот опис и попис е со различна содр-
жина, односно за одговорните работни места се пред-
видени и други работни задачи, што значи дека овие 
работници вршат различни работи и работни зада-
чи. Со оглед на тоа што работниците распоредени 
на означените работи и работни задачи, според ак-
тот за систематизација, вршат различни работи и 
работни задачи, Судот утврди дека, согласно устав-
ното начело на распределба според трудот изразено 
во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 
став 1 од Законот за здружениот труд, наводот во 
предлогот на Основниот суд на здружениот ТРУД не 
е основан. Ова затоа што во зависност оп обемот 
к сложеноста на работите и работните задачи се ут-
врдува и бројот на боловите, односно мерилата за 
распределба на средствата за ли^чи доходи што е 
во согласност со уставното начело на распределба 
според трупот. Поради тоа за овие работа и работни 
задачи во Табеларниот преглед постои различен вку-
пен број на бодови, со тоа што и за нив ќе треба 
да се зтзрдат мерила по предвидените основи. 

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

У. бр. 81/84 Претседател 
4 мај 1984 година на Уставниот суд на Македонија, 

Скопје Д-р Владимир Митков, е. р. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

• Во овој суд е заведен спор за утврдување на 
право на сопственост по тужбата на тужителот Ме-
меди Кадри од Скопје, ул. „Дижонска" бр. 61, про-
тив тужените Сефери Сабедин од е. Вртекица, Бе-
кири Сефер од е. Вртекица, а сега иселени во Тур-
пија со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 7.000,00 динари. 

Се повикуваат тужените Сефери Сабедин и Бе-
кири Сефер, двајцата од е. Вртекица, да се јават 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или во истиот рок да ја достават својата 
точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужените не се јават во рок од 30 дена 
ќе бидат застапуваш! од привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Скопје II — Скопје, П. 
бр. 1530/84. (88) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е 
заведен спор за утврдување право на сопственост и 
поништување на договор за купопродажба по туж-
бата на тужителите Дара и Љубе Игњатовски од се-
ло Богомила — Титоввелешко, против тужениот Се-
лим Красниќи, Даут Рогачи, двајцата со стан на ул. 
„Коле Канински" бр. 46 и Стојан Славковски од е. 
Богомила — титоввелешко, а сега во Австралија со 
непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 
300.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Стојан Славковски да се 
јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави 
сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе му 
биде одоеден привремен старател, во смисла на чл. 
84 од ЗИП, кој ќе ги застапува неговите интереси 
во предметниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III. П. 
бр. 1826/83. (89) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Општинскиот суд во Радовиш се води вон-
процесна постапка за докажување смртта на ли-
цето Фимка Веланова, б^вша од е. Гарван. 

Се повикува лицето Фимка Веланова од е. Гар-
ван, во колку е жива, да се јави во Општинскиот 
суд во Радовиш, во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ" или во су-
дот да се јави секој кој истата ја познава. 

Доколку именуваната не се јави во Судот ниту 
пак се јават други лица кои го познавале тоа лице 
судот, по истекот на рокот, ќе ја утврди смртта на 
Фимка Велаи ова, од е. Гарван. 

Од Општинскиот СУД во Радовиш, Р. бр. 89/84. 
(90) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Зулбеари Сакип од Тетово, ул. „Мирче Ацев" бр. 
90 против тужената Зулбеари Рабије од е. Груп-
чин, сега со непознато место на живеење во Дан-
ока. 

Се повикува тужената Зулбеари Рабије од е. 
Групчин да се јави во судот, да достави адреса или 
да одреди полномошник кој ќе ја застапува во 
постапката за развод на брак, во рок од 30 де-
на но објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок, им тужената судот ќе и постави старател 
преку Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 939/84. 

Пред Општинскиот. суд во Тетово се води спор 
за исполнение на договор за купопродажба по 
тужбата на Михајловоки Костадин од Тетово и 
други, против Михај ловени Атанас од е. Врат-
ница. 

Се повикува тужениот Михајл овски Атанас 
од е. Вратница, а сега со непозната адреса ва САД, 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 30 дена од објавувањето е а огласот или во 
истиот рок да * одреди полномошник. 

Доколку не се јави ниту одреди полномошник, 
преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе го 
застапува до окончувањето иа постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 746/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води опор 
за надомест на штета по тужбата на тужителот 
РО ШИК „Једак" од Тетово, ООЗТ „Лешница" 
против тужениот Алија .Меди Илми од е. Добарце, 
на работа во Белград со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Алија Меди Илми од 
е. Добарце да се ј ази во судот, да достави адре-
са или да одреди полномошник кој ќе го застапу-
ва во оваа постапка во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот. Во спротивно судот ќе му пос-
тави привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 438/84. 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Рл. бр. 2/84 од 23. V 1984 година, врз основа на Од-
луката на Собранието на општината Центар — 
Скопје, бр. 08-888 за отворање постапка за редов-
на ликвидација над 3 3 „Пчиња" — ООЗТ „Пром-
кооп" — Скопје, а сега Работна организација за 
трговија на прехранбени и ^прехранбени произ-
води „Избор" Скопје, спроведува постапка за ре-
довна ликвидација на|д оваа организација. 

За ликвид ационен управител е назначен Веле 
Георгиевски од Скопје, булевар „Октомвриска ре-
волуција" бр. 10, влез II, стан бр. 12. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот да ги пријават свои-
те побарувања до Ликвидациониот совет во два 
примерока со докази. 

Се повикуваат должниците да ги помират сво-
ите долгови без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на поба-
рувањата од доверителите на ден 11. VII 1984 год. 
со почеток во 8 часот, соба бр. 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (205) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени докухменти: 

Сообраќајна дозвола ТЕ 203-90 на име Џемал 
Мурати, ул. „Ј. Санданоки" бр. 98, Тетово (3044) 

Возачка дозвола издадена од СВР Тетово на 
име Џемал Мурати, ул. „Ј. Сандаески" бр. 98, Те-
тово. (3045) 

Одобрение за превозник бр. 15-1972-40 на име 
Џемал Мурати, ул. „Ј. Сандански" бр. 98, Тетово. 

Воена книшка на име Незир Пајазити, ул. „В. 
Миладиновци" бр. 25, Тетово. (3047) 

Цертификат бр. 0,209384 од 19. IV 1983 год. на 
износ од 129.000,00 динари, издаден од Ауто куќа 
„Застава", ООЗТ — Скопје на име Софија Шпо-
љар, Скопје. 4 (3062) 

Воена книшка на име Мемиши Шефкет, Ку-
маново. ($036) 
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Возачка дозвола на име Благо ј Гичев, е. 3 л е -
тово, Пробиштии. (3078) 

Воена к н и ш к а на име Османи Шенур, ул. 
„Браќа Рибар" бр. 125, Куманово. <3090) 

Ц е р т и ф и к а т со претплатнички број 0209977-8, 
на износ од 245.000,00 динари о»д 1. 11. 1983 година, 
издаден од Аутобаека — Крагуевац на име Р о ш -
танковски Александар, е. Цапари, Битола. (3158) 

Сообраќајна дозвола ТЕ 32494 на име Сакит 
Шабани, е. Г. Речица, Тетово. (3181) 

Свидетелства з а завршена I и II година изда-
дено од Средното медицинско училиште — Ш т и п 
на име И в к а Л а з а р о в о м , е. Злетово. (3244) 

Воена к н и ш к а на име Арун Зеќири, од е. До-
броште — Тетово. (3271) 

Возачка дозвола бр. 6815, издадена од СВР 
Гостивар на име Шабан Селими од е. Балиндол, 
Гостивар. (3277) 

Сообраќајна дозвола ТЕ 363-84 н а име Осман 
Османи, ул. „С. Пинџур" бр. 85, Гостивар. (3278) 

Возачка дозвола на име Осман Османи, ул. „С. 
Пинџур" бр. 85, Гостивар. (3279) 

Воена к н и ш к а на име Манаско Коста динов-
ски, ул. „Никола К а р е в " бр. 10, Делчево. (3285) 

Штедна к н и ш к а на име Тодор Стефанов, ул. 
„Трст" бр. 14, Штип. (3319) 

Свидетелство на име Христина Т о д о р о в о г , 
Гостивар. (5691) 

Свидетелство на име Т р е н д а ф и л к а Сил јанов-
ска, Гостивар. (5692) 

Свидетелство за I I I година на име Муазим Р а -
спадни, Гостивар. (5693) 

Свидетелство на име Слободан Новески, Гос-
тивар. <5604) 

Свидетелство за I година на име Салија Абду-
лхаЈди, Гостивар. (5695) 

Свидетелство за VII I одделение на име Енвер 
Зази, Гостивар. ч <5696) 

|Свидетелства од I до IV година на име Лидија 
Хаџиева, Штип. (5697) 

Здравствена легитимација на име Зоран Андов, 
Штип. (5698) 

Здравствена легитимација на име Емил Андов, 
Штип. ' . (5699) 

Свидетелство на име Виктор Здравков, Кочани. 

. Свидетелство на име Боге Костовски, Кочани. 
Свидетелство за I к л а с на име Здравко Е ф т и -

мов, Виница. (5703) 
Свидетелство за I I година на име Станка Ѓор-

ѓиева, Виница. (5704) 
Диплома на име Сашо Давитков, Пробиштип. 
Свидетелство за I година н а ипе Зоран Или-

евски, Кр . Паланка . (5706) 
Свидетелство за I I година на име Зоран И л и -

евски, Кр . Паланка . (5707) 
Свидетелство за VII I одделение на име Адила 

Садиковић Прилеп. \ (5708) 
Свидетелство за VII I одделение на име Б а ј р а м 

Зејнеловиќ, Прилеп. <5709) 
Свидетелство на име Љ у п ч о Петанчееки, При-

леп. (5710) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Ф е ј з и Рецепи, Куманово. (571,1) 
Диплома на име Дејан Стефановски, Куманово. 
Диплома на име Ремзи Шерифи , Куманово. 
Здравствена легитимација на име • Кристина 

Марковска, Куманово. (5715) 
Свидетелство за з а в р ш е н испит на име, Бобан 

Тодоровски, Куманово. (5716) 
Свидетелства за I I I и IV одделение на име 

, Бобан Тодоровски, Куманово. (5717) 
Свидетелство за IV година на име Атанасов-

ски Тоше, Куманово. (5718) 
Свидетелство з а VI I I одделение на име Слаѓа-

на Трајковска , Куманово. (5719) 
Здравствена легитимација на име Љ и љ а н а Исе-

ни, Куманово. • (5720) 
Диплома на име Томе Атанасовски, Куманово. 
Свидетелство за I I година на име Јонуз Исе-

ни, Куманово. ' (5722) 

Свидетелства з а I и I I година на име Виолета 
Огненовска , Куманово. (5723) 

Свидетелства за I I I и IV година на име Стојне 
Крстевска, е. Варат ли ја, Кр . Паланка . (5724) 

Свидетелство за I година на име Спиркова Р о -
зинка, Т. Велес. (5725) 

Свидетелство з а VI I I одделение на име Б е ј т у -
ла Фетаи, Тетово. (5729) 

Здравствна легитимација на име Шеип Ејупи, 
Тетово. <5730) 

Лична карта /на име Дрита Ба јрами , Тетово. 
Свидетелство' з а I година на и м е Бесим Суле ј -

мани, Тетово1. (5732) 
Свидетелство за I година на име Хикмет Еса-

ди, Тетово. (5733) 
Свидетелства за I I I и IV година и диплома на 

име И р ф а н Абдулахи, Тетово. (5734) 
Ученичка к н и ш к а на име Јованка Балческа , 

Тетово. (5735) 
Здравствена легитимација на име Џелал Јуру-

фи , Тетово. (5736) 
Свидетелство за I година на име Даут Весели, 

Тетово. <5737) 
'Свидетелство за I година на име Таџедин П а -

ј а з и т , Тетово. (5738) 
Свидетелство за VIII одделение на име Слобо-

дан Томовски, Тетово. (5739) 
Здравствена легитимација на име Добринка 

Тра јковска , Штип. (5740) 
Свидетелство за VI I I одделение на име Ленче 

Петрова, Радовиш, (5741) 
Воена к н и ш к а н а име Лазо Лазовски, Скопје. 
Индекс на име Селим Ајети, Скопје. (5743) 
Пасош бр. МА 940 692 н а име Наима Цупевска, 

Берово. (5744) 
Свидетелство за VI I I одделение на име Идаете 

Фе ј зулаху , Горче Петров. > (5745) 
Свидетелство з а I I година на име Никола Рис -

тески, Прилеп. * (5746) 
Свидетелство за I година на име Славица Б а -

р л е с к а , Прилеп. (5747) 
Свидетелство за VI I I одделение на име Ф е л и -

да Ха јровиќ , Прилеп. (5748)' 
Свидетелство на име С н е ж а н а Спиркоска, П р и -

леп. (5749) 
Свидетелство за I година на име Марин Вага -

дински, Кочани. (5750) 
Свидетелство за VI I I одделение на име М а к -

ф и р е Првака ј, Скопје. (5751) • 
Здравствена легитимација на име И л к а Пет-

реска, Прилеп. (5752) 
Свидетелство за IV година на име Павлина 

Конеска, Прилеп. (5753) 
Свидетелство за VI I I одделение на име Авдија 

К а р и ш и ќ , Прилеп. (5754) 
Свидетелство за I година на име Пецо Ристе-

ски, Прилеп. (5757) 
Работна к н и ш к а на име Кананзглја Алилоски, 

Прилеп. - (5758) 
Свидетелство за И година н а име Сафет П а -

пиќ, Прилеп. (5759) 
Свидетелство за VIII одделение на име Војо 

Јорданов, Куманово. (5760) 
Свидетелство за I година на име Мар јан Пет-

мани, Куманово. (5762) 
Здравствена легитимација на име Нусрет Ме-

метсвиќ, Куманово. (5763) 
Свидетелство н а име Мустафа Алили, К у м а -

ново. (5764) 
Свидетелства з а I и I I година на име Снежана 

Јовановиќ, Куманово.^ (5765) 
Работна к н и ш к а на име Боривоје Николовски, 

Куманово. (5766) 
Свидетелство за I Година на име Али Суле ј -

мани, Куманово. (5767) 
Свидетелство на име Љ и љ а н а Илиевска , К у -

маново. (5769) 
Свидетелство за I година на име Ж а к л и н а 

Ј а к о в с к а , Куманово. (5770) 
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Свидетелство за I клас на име Верди јана Цвет-
ковска, Куманово. (5771) 

Здравствена легитимација на име Виолета Пет-
ковиќ, Куманово. , (5772) 

Свидетелство за I година на име Јашар Бе-
тат, Куманово. (5773) 

Свидетелство за IV одделение на име Деса 
Георгиевска, Кратово. (5774) 

Здравствена легитимација на име Лозана Ан-
легова, Кратово. (5775) 

Свидетелство за IV клас на име Вера Арсова, 
Кратово. (5776) 

Свидетелство за И и III година на име Весна 
Јолдашева, Т. Велес. (5778) 

Свидетелство за III година на име Најдова 
Јасминка, Титов Велес. (5779) 

Свидетелство за IV година на име Најдова Јас-
минка, Титов Велес. (5780) 

Диплома на име Најдова Јасминка, Титов Ве-
лес. (5781) 

Свидетелство на име ра јна Зафирова, Титов 
Велбс. (5782) 

Свидетелство на име Ариф Абдиу, Тетово. (5783) 
Свидетелство за VIII одделение на име Емине 

Даути, Тетово. (5784) 
Свидетелство за VII одделение на име Ислам 

Шабани, Тетово. (5785) 
Свидетелство за V одделение на име .Акиф 

Ислами, Тетово. (5786) 
Свидетелство за I година на име Флорина 

Скендеру Тетово. (5787) 
Свидетелства од I до IV клас на име Фуат 

Касини, Тетово. (5788) 
ОЕидтелства од I до IV година и за завршен 

испит на име Зендула Јусуфи, Тетово. (5789) 
Свидетелство на име Елизабета Тотовска, Те-

тово. (5790) 
Свидетелство на име Ембарли Мислими, Те-

тово. (5791) 
Одобрение бр. 13-5304 на име Веби Етами, Те-

тово. (5792) 
Земјоделска здравствена легитимација на »име 

Исмаилаќи Рамадани, Тетово. (5793) 
Лична карта на име Таип Дењали, Тетово. (5794) 
Свидетелство за I I година на име Гзиме Хаипи, 

Тетово. (5795) 
Свидетелство за II година на име Грозде Трпе-

носки, Тетово. (5796) 
Здравствена легитимација на име »Ганија Ра-

миз, Тетово. (5797) 
Земјоделска здравствена легитимација на »име 

Саиде Шабани, Тетово. (5798) 
Здравствена легитимација на име Осман Еми-

ни, Тетово. (5799) 
Свидетелство за II година на име Веби Сеа-

дини, Гостивар. (5800) 
Свидетелство за II година на име Реџепали 

Салиу, Гостивар. % (5801) 
Свидетелства од I до IV година на име- Сне-

жана Христовска, Гостивар. (5802) 
Свидетелство на име Опасен Василевски, Гос-

тивар. (5803) 
Здравствена легитимација на име Нада Мар-

кова, Штип. (5804) 
Здравствена легитимација на име Ангел Пете-

шев, Штип. (5805) 
Здравствена легитимација на име Милојка Крс-

тева, Штип. * (5806) 
.. Здравствена легитимација на име Кирчо Ма-
кариевски, Штип. (5807) 

Здравствена - легитимација на име Галија То-
шев, Штип. (5808) 

(Свидетелства за I и II година на име Елена 
Точевска, Штип. (5809) 

Свидетелства за II и III година на име Дарин-
ка Шорова, Штип. , (5810) 

Здравствена легитимација на име Костанца 
Јанкова, Штип. <5811) 

Здравствена легитимација ,на име Павлина Бој-
чева, Штип. * (5812) 

Свидетелство на име Лидија Бојкова, Кочани. 
Свидетелство на име Влатко Јорданов, Кочани. 
Свидетелство за I (година на име Митко Ата-

насовски, Кочани. (5817) 
Работна книшка на име Мирче Каров, Кочани. 
Свидетелства за I и II година на име Јордан 

Миланов, Виница. (5819) 
Здравствена легитимација на име Есат Аса-

нов, Виница. (5820) 
Здравствена легитимација на име Милчо Ве-

љановски, Скопје. (5821) 
Свидетелство за ^111 одделение на име Бо-

јанка Мухамед, е. Студеничани. (5822) 
Свидетелство за II година на име Стеван Пет-

рески, Прилеп. (5823) 
Свидетелство за II година на име Драган Мар-

тиноски, Прилеп. (5824) 
Свидетелства за I, II, III година на име Мир-

јана Гудеска, Прилеп. (5845) 
Диплома на име Ахмед Ристески, Прилеп (5826) 
Работна книшка на име Драган Чурукоски, 

Прилеп. ' ' (5827) 
Здравствена легитимација на име Ивица Спи-

ровски, Куманово. (5828) 
Свидетелство за IV година на име Асан Хасани, 

Куманово. (5829) 
Диплома на име, Асан Хасани, Куманово. (5830) 
Диплома на име Зоран Алековски , Куманово. 
Свидетелство за I година на име Сузана Спа-

совска, Куманово. (5832) 
Здравствена легитимација на име Лирије Ба ј -

рами, Куманово. (5833) 
Свидетелство на име Снежана Ристиќ, Куманово. 
Свидетелство за VI одделение на име Муарем 

Азири, Куманово. (5836) 
Здравствена легитимација на име Стана Ла-

зарева, Кратово. (5837) 
Свидетелство за I година на име Блашка Ато-

ва, Кратово. (5838) 
Свидетелство на име Несторовог Охрида, Ка-

вадарци. (5839) 
Свидетелство за I година на име Десанка Јо-

вановска, Т. Велес. (5840) 
Свидетелство за VII одделение на име Минире 

Дути, Тетово. (5842|) 
Свидетелство за II клас на име Емир Олома-

ни, Гостивар. (5843) 
Свидетелство за III година на име Џеват Се-

лимовски, Гостивар. ' (5844) 
Работна 'книшка на име Бафтијар Ајдини, Гос-

тивар. ' " (5845) 
Свидетелство за I година на име Душка Ѓор-

ѓиевска, Гостивар. (5846) 
Книшка на име Стојан Настески, Гостивар. 
Здравствена легитимација на име Мирјана 

Ристова, Штип. (5848) 
ска, Прилеп. (5910) 

Здравствена легитимација на име Руса Ор-
девска, Куманово. - (5911) 

Свидетелство за I година на име Исмаил Еми-
ни, Куманово. (5912) 

Свидетелство за I година на име \Гзем Азизи, 
Куманово. (5913) 

Здравствена легитимација на име Јованка 
Златановска, Куманово. (5914) 

Работна книшка на име Гојчо Гроздановски, 
Куманово. , (5915) 

Свидетелство на име Сузана Ѓориќ, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Зија Ганија, 

Куманово. (5917) 
Здравствена легитимација на име Зера Галији, 

Куманово. (5918) 
Здравствена легитимација на име Рејхан Тапи-

ји, Куманово. (5919) 
Здравствена легитимација на име Фејзи Гани-

ји, Куманово. (5920) 
Книшка на име Заин Фејзула, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Драгица Ден-

ковска, Куманово. (5422) 
Здравствена легитимација на име Фросина 

Кипријановска, Куманово. (5423) 
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Свидетелство за I година на име Арун Бекири, 
Куманово. (5425) 

Здравствена легитимација на име Јорданка 
Стојановска, Куманово. (5926) 

Здравствена легитимација на име Борис Хрис-
товски, Куманово. (5927) 

Диплома на име Ба јрам Алани, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Драги Јо-

вановски, Куманово. (5929) 
Книшка на име Џемаљедин Делили, Куманово. 
Свидетелство за IV година на име Сабри Зе-

кири, Куманово. (5931) 
Диплома на име Сабри Зекири, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Ќани Се-

љ и м а Куманово (5933) 
Здравствена легитимација на име Петар Ланг, 

Куманово. (5934) 
Диплома на Име Деџарије Акифи, Куманово. 
Здравствена легиимација на име Тони Лаза-

ревски, Кратово. (5936) 
Свидетелство за I и II клас на име Џеват 

Селимовски, Дебар. (5937) 
Свидетелство за VIII одделение на име Цвет-

ковски Мице, е. Дреново, Македонски Брод. (593(9) 
Свидетелство за VIII одделение на име Апос-

толовски, Младен, е. Сланско, Македонски Брод. 
Свидетелство од I клас на име Костова Тања, 

Т. Велес. (5940) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бачевац 

Менсур с. Оризари Т. Велес. (5941) 
Свидетелство на име Зоран Николовски, Т. 

Велес. (5942) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ис-

маил Куртиши, Тетово. (5943) 
Здравствена легитимација на име Салие Мус-

тафи, Тетово. (5944) 
Свидетелства за VII и VIII одделение 'на име 

Ислам, Рамадани, Тетово. (5945) 
Лична карта на име Салие Мустафи Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Ш е ф а -

јет Емини, Тетово. (5947) 
'Свидетелство за IV одделение на име Али 

Зекири, Тетово. (5948) 
Свидетелство за VIII одделение на име Али-

надер Ибраими, Гостивар. (5949) 
Здравствена легитимација на име Мице Гинов-

ски, Штип. (5950) 
Здравствена легитимација на име Марика Ни-

колова, Штип. (5951) 
Работна книшка на име Ба јрам Сали, Скопје. 
Здравствена легитимација на име Вера Пе-

ровиќ, Скопје. (5953) 
Свидетелство за завршен испит на име Шанаси 

Абдулахи, Куманово. (5954) 
Свидетелство за .завршен испит на име Рами 

Емини, Куманово. (5955) 
Свидетелство за I година на име Ж а р к о Та-

лески, Прилеп. (5956) 
Лична карта на име Зекирија Алији, Кумано-

во. (5957) 
Здравствена легитимација на име Миле Тра-

јановски, Куманово. (5958) 
Здравствена легитимација на име Бобан Тра ј -

ковски, Куманово. (5959) 
Свидетелство за III година на име Зоран Кип-

риј ановски, Куманово. (5960) 
Здравствена легитимација на име Ферат Ша-

бани, Куманово. (5961) 
Здравствена легитимација на име Ба јрам Ш а -

бани, Куманово. (5962) 
Здравствена легитимација на име Шадије Ш а -

бани, Куманово. (5963) 
Здравствена легитимација на име Седат Ш а -

бани, Куманово. (5964) 
Здравствена легитимација на Афродита Јоша-

рова, Куманово. - (5966) 
Здравствена легитимација на име Лимонка Ми-

лева, Штип. (5849) 
Здравствена легитимација на име Магда Обра-

дов, Штип. (5850) 

б јуни 19$4 

Здравствена легитимација на име Славица Уро-
ш е в и ^ Штип. (5851) 

Свидетелства од I до IV година и за завршен 
испит на име Павлина Козовска, Берово. (5852) 

Диплома на име Муса Салиу, Скопје. (5854) 
Свидетелство на име Злате Атанаеовски, Б и -

тола. (5855) 
Свидетелство за VIII одделение на име Хилмо 

Броман, Прилеп. (5856) 
Свидетелство за VIII одделение на име Драги 

Ралешоски, Прилеп. (5857) 
Свидетелство за II година на име Зоран Чу-

лев, Демир Капија . ^ (5858) 
Свидетелство за III одделение на име Гоко Ч у -

лев, Демир Капија . (5859) 
Свидетелство за VIII одделение на име Петре 

Стојанов, Демир Капија . ^ (5860) 
Свидетелство на име Стана Стојковиќ, Демир 

Капија . (5861) 
Свидетелство за VIII одделение на име Таип 

Бешири, Тетово. * (5862) 
Свидетелство за III одделение на име Фатмире 

Беџети, Тетово. " (5863) 
Свидетелство на име Авдуш Сали, Тетово. (5864) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Гафур Гафури, Тетово. (5865) 
Работна книшка на име Ангелика Момировић 

Тетово. (5866) 
Здравствена легитимација на име Станка Фи-

липова, Штип. (5867) 
Свидетелство за IV одделение на име Марјан-

чо Петров, Кочани. (5868) 
Свидетелство за И одделение на име Драги 

1 Паунов, Кочани. (5869) 
Свидетелство на име Јорданчо Анчев, Кочани. 
Свидетелство за VIII одделение на име Васе 

Манасиев, Кочани. <5871) 
Свидетелство за I година на име Снежана Б е -

личкова, Кочани. (5872) 
Свидетелство за I година на име Зоранчо Е ф -

тимов, Виница. (5873) 
Здравствена легитимација на име Стојмир Вел-

ков, Виница. (5874) 
Свидетелство на име Слободанка Златкова, Ви-

ница. (5875) 
Здравствена легитимација на име Борјана Јо-

ванова, Виница. (5876) 
Здравствена легитимација на име Димитар Ѓор-

ѓиев, Виница. <5877) 
Здравствена легитимација на име Тра јан Ѓор-

ѓиев, Виница. <5878) 
Свидетелство за I клас на име Гулен Неди-

пова, Виница. <5879) 
Здравствена легитимација на име Васко Ангел-

ов, Виница. (5880) 
Свидетелство за VIII одделение на име Денче 

Коцев, Радовиш. (5881) 
Книшка на име Валентина Дончевска, Радо-

виш. (5882) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сто-

јановска Весна, Скопје. * (5883) 
Ученичка книшка на име Бежоска Лилјана, 

Македонски Брод. (5884) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гинос-

ка Благица, Македонски Брод. (5885) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Аслан Латифи, Тетово. (5886) 
Здравствена легитимација на име Светлана 

Јандриеска, Тетово. <5887) 
Свидетелство за I I I одделение на име Бобан 

Каранфилоски, Гостивар. (5888) 
Свидетелства од I до III година и диплома на 

име Ислам Аруни, Гостивар. (5889) 
Свидетелство за VII I одделение на име Бафти 

Исеини, Гостивар. (5890) , 
Уверение за прва помош на име Фекри Неза-

ри, Гостивар. (5891) 
Работна книшка на име Адил Исмаили, Гос-

тивар. (5892) 
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