
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Петок, 21 јуни 1991 
С к о п ј е 

Број 30 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 30 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

449. 
Врз основа на член 64 став 2 од Законот за из-

бор и отповикување на пратеници и одборници 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 28//90), претседателот 
на Собранието на Република Македонија, на 19 јуни 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО БРОЈ 08-2394 ОД 7 

ЈУНИ 1991 ГОДИНА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА 
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

I 
Во изборната единица број 11 општина Маке-

донски Брод дополнителните избори за избор на 
еден пратеник во Собранието на Република Македо-
нија, наместо на 25 јули 1991 година ќе се одржат 
на 28 јули 1991 година. II 

Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 08-2394/2 
19 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

450. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ ЗА ВОЗРАСНИ 
„МАКАРЕНКО“ ЧАИР - СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ за 
возрасни „Макаренко“ Чаир — Скопје, се избираат: 

Љубица Атанасовска, наставник во ОУ „Живко 
Брајковци“ во Скопје и 

Десанка Мацкиновска, наставник во ОУ „Петар 
Здравковски — Пенко“ — Скопје. 

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

Бр. 10-2494/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

451. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ОСНОВНО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ,ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ -

ШТИП 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на РО за 
основно воспитание и образование ,Јосип Броз Тито“ 
— Штип, се избираат: 

Благој Читкушев, стручен соработник во Домот 
на младите — Штип и 

Марика Кузмановска, социјален работник во МК 
„Астибо" — Штип. 

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

Бр. 10-2501/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

452. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на други“те органи во ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА МУЗИЧКОТО УЧИЛИШТЕ 

- ШТИП 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Музич-
кото училиште — Штип, се избираат: 

Драган Гаџов, судија на Општинскиот суд — 
Штип и 

Марија Грнева, работоводител на Народната би-
блиотека „Гоце Делчев“ — Штип. 

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

Бр. 10-2499/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 
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453. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспи,тание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана “на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ С. 

СМИЛЕВО - ДЕМИР ХИСАР 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Даме Груев“ с. Смилево — Демир Хисар, се ^из-
бираат: 

Методија Милошевски, дипл правник вработен 
во Фабриката за пескарање сачми во с.. Сапотница 
— Демир Хисар и 

Лилјана Лејковска, дипл. правник вработена во 
РО „Југотутун" — Демир Хисар. 

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

Бр. 10-2497/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

454. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 6 
и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ДЕТСКАТА УСТАНОВА 

„ВЕРА ЦИРИВИРИ - ТРЕНА“ - ШТИП 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Детската 
установа ,„Вера Циривири — Трена“ — Штип, се 
избираат: 

Грозданка Мешинковска, професор во РЕ „Ван-
чо Прке“ при РО за основно воспитание и обра-
зование „Ј. Б. Тито“ — Штип и 

Благој Поладниов, воспитувач во Ученичкиот 
дом „Браќа Миладиновци“ — Штип. 

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

Бр. 10-2498/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

455. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ^ 
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ , ,ЗИНИ ХАНИ“ 

С. ВЕЛЕШТА - СТРУГА 

I. За членови на Конкурсната комисија за, име-
нување индивидуален работоводен орган на РО ОУ 
„Зини Хани“ с. Велешта — Струга, се именуваат: 

Ненад Поповски, директор на ОЗТ Аптека — 
Струга и 

Гоце Трајановски, референт по ОНО. 
И. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Бр. 10-2477/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с р. 

456. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе --

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „АШИМ АГУШИ“ 

С. РАДОЛИШТА - СТРУГА 

I За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на РО ОУ 
„Ашим Агуши“ с Радолишта — Струга, се имену-
ваат: 

Димче Ашталкоски, директор на Казнено-поправ-
ниот дом Струга и 

Митко Колоски, инспектор во СВР Струга. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се ^ објави 'во „Службен весник 
на Република Македонија“ 

Бр. 10-2478/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

457. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 ,и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „25 МАЈ“ 
С. НЕГОТИНО - ГОСТИВАР 

I. За членови на Конкурсната комисија з а . име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „25 
Мај“ с. Неготино — Гостивар, се именуваат: 

Муарем Адеми, санитарен инспектор во СО Го-
стивар и 
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Исмет Фетари, дипл правник вработен во СО 
Гостивар. 

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

Бр. 10-2485/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

458. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата ,на 
Собранието на Република Македонија, на седницата^ 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ 
С. ЖИРОВНИЦА - ГОСТИВАР 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Мар-
шал Тито“ с. Жировница — Гостивар, се именуваат: 

Трајче Бобароски, референт по образование во 
Собранието на општина Гостивар и 

Аритон Веселиноски, советник во Педагошкиот 
завод во Гостивар. 

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

Бр. 10-2486/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

459, 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЈЕХОНА" 
С. ДОБРИДОЛ - ГОСТИВАР 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Је-
хона" с. Добридол — Гостивар, се именуваат: 

Алаедин Шеху, советник во Педагошкиот завод 
во Гостивар и 

Џемаил Снопче, советник во Педагошкиот завод 
во Гостивар. 

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

Бр. 10-2487/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

460. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОУ 

„КОСТА РАЦИН“ С. БРВЕНИЦА - ТЕТОВО 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на ОУ „Коста Рацин“ с Брвеница 
— Тетово, се именуваат-. 

- Душко Ѓорѓевски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Иван Неделковски, вработен во ЗИК „Тетово“ — 
Тетово. 

II. Оваа одлука влегува, во сила со денот на 
донесувањето, а !ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Бр. 10-2491/1 
7 јуни 1991 година 

- Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на , 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

461. 
Врз основа на член 164 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 
43/85, 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 42/90), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ЦЕНТАР ВО КУМАНОВО 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување на индивидуален работоводен орган на Ме-
дицинскиот центар во Куманово, се избираат: 

Гоко Бојковски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Адам Адамов, хирург во Куманово. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Бр. 10-2488/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

462. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во 
организациите на! здружениот труд („Служ„бен весник 
на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана 
н а 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ЦЕНТАР ВО КИЧЕВО 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Меди-
цинскиот центар во Кичево се именуваат: 
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Вецко Личоски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Стојан Ковачевски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Бр. 10-2490/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

463. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 191/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ 
С. ЖИТОШЕ - КРУШЕВО 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Лирија“ с. Житоше — Крушево се избираат: 

Петар Ристески, раководител на ОСИЗ за кул-
тура и физичка култура — Крушево и 

Васко Косески, дипл. правник, секретар во ЈП 
за комунални работи „Комуна“ — Крушево. 

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

Бр. 10-2502/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

464. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 191/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

БОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ , Ј О С И П БРОЗ 
ТИТО“ - (СТРУГА 

I. За членови н а , Конкурсната комисија за име-
нување на индивидуален работоводен орган на РО 
ОУ ,Јосип Броз Тито“ — Струга, се именуваат: 

Анастас Костојчиновски, општествено политички 
работник во пензија и 

Томе Мурџоски, директор на ОУ во с. Луково. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2476/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

465. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 
291/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА УЧИЛИШТЕТО ЗА СРЕД-

НО ОБРАЗОВАНИЕ „ПАНЧЕ ПОПОСКИ“ -
ГОСТИВАР 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на училиш-
тето за средно образование „Панче Попоски“ — Го-
стивар, се именуваат: 

Александар Лулковски, секретар на Бигорски на-
учно-културни собири и 

Руфи Османи, село Чајле — Гостивар. 
И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Бр. 10-2484/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с р 

466. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ бр 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-

- БОТОВОДЕН ОРГАН НА ГРАДСКАТА ОПШТА 
БОЛНИЦА „МОША ПИЈАДЕ“ - СКОПЈЕ 

I За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Град-
ската општа болница „Моша Пијаде“ во Скопје, се 
избираат: 

Славе Наумов, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија и 

Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Бр. 10-2492/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

467. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГРАДЕЦ“ С. ГРАДЕЦ 

- ГОСТИВАР 
I. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Гра-
дец“ с. Градец — Гостивар, се именуваат: 
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Меби Салмани, професор во гимназијата „Панче 
Поповски“ — Гостивар и 

Милош Смилјаноски, советник во Педагошкиот 
завод — Гостивар. 

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

Бр. 10-2483/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

468. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 2^/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, 

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ „СНЕЖАНА“ 
ЧАИР - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на РО за 
згрижување, воспитание и образование „Снежана“ 
Чаир —Скопје , се избираат-

Олга Јанкова, одделенски наставник во ОУ „Жив-
ко Трајковски“ — Скопје и 

Германија Школаровска-Љоровсќа, професор на 
Филолошкиот факултет во Скопје — катедра поло-
нистика. 

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

Бр. 10-2493/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

469. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 6 
и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ТЕХНИЧКОТО УЧИЛИШТЕ 

„НАЦЕ БУГОНИ" - КУМАНОВО 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Технич-
кото училиште „Наце Буѓони" — Куманово, се име-
нуваат: 

Томислав Илиевски, финансов инспектор во СОК 
на Македонија, филијала Куманово и 

Борис Јаневски, директор на Подрачниот завод 
за статистика — Куманово. 

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

Бр. 10-2482/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

470. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91) Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КИ-

РИЛ И МЕТОДИЈ“ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на ЦОУ „Кирил и Методиј“ Свети Николе 
се именуваат: 

Зоран Гошев, дипломиран правник вработен во 
АД ЗИК „Овче Поле“ ДОО „14 Септември“ Свети 
Николе и 

Киро Костов, инспектор во СОК на РМ — фили-
јала Свети Николе. 

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

Бр. 10-2462/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

471. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 111/91) Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БРАЌА 
МИЛАДИНОВЦИ“ С. МИЛАДИНОВЦИ - СКОПЈЕ 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на ЦОУ „Браќа Миладиновци“ с. Миладинов-
ци — Скопје се именува 

Љубе Јовановски, директор — наставник во ОУ 
„Гоце Делчев“ — Илинден — Скопје. 

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

Бр. 10-2461/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

472. 
Врз основа на .член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91) Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ 
„МАРШАЛ ТИТО“ С. ЛАБУНИШТА - СТРУГА 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на РО ОУ „Маршал Тито“ с. Лабуништа — 
Струга се именуваат: 

Мате Дејкоски, работник во здружен труд и 
Јакуп Мерсимовскц, директор на „Универзал" с. 

Лабуништа — Струга. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2460/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

473, 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование (^Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91) Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на б и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ 

„АШИМ АГУШИ“ С. РАДОЛИШТА - СТРУГА 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на РО ОУ „Ашим Агуши“ с. Радолишта — 
Струга се именуваат: 

Трајан Ѓучиноски, инспектор во СВР Струга и 
Ѓорѓи Шурдоски, директор на „Жито Струга“ 

Струга. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2459/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

474. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ 

„ З И Н И ХАНИ“ С. ВЕЛЕШТА - СТРУГА 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на РО ОУ „Зини Хани“ с. Велешта — Стру-
га, се именуваат: 

Стевче Кукушеноски, дипломиран правник досе-
гашен правобранител на самоуправувањето и 

Вангел Дејкоски, вработен во Медицинскиот цен-
тар — Струга. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2458/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

475. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

пишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ ,„ЈЕ-

ХОНА" С. ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на ОУ „Јехона" с. Добри Дол — Гостивар се 
именува 

Гафур Мемети, пензионер од Гостивар ул. „Бра-
ќ а ГИНОВСКИ“ б р . 56 . 

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

Бр. 10-2468/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

476. 
' Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЖИВКО Б Р А Ј К О В Ц И “ 

ЧАИР - СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работовден орган на ОУ „Живко 
Бра јковци“ Чаир — Скопје, се избираат-. 

Ацо Димитровски, директор на РО „Треска“ — 
Скопје и 

Велимир Стојковски, асистент по биохемија на 
Природно-математичкиот факултет — Скопје. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2495/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

477. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МЕ-

ТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО" С. ЛОЗОВО -
СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на ЦОУ „Методи Митевски-Брицо" с. Лозово 
— Свети Николе се именуваат: 
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Виолета Ефремова, наставник во ЦОУ „Кирил и 
Методиј“ Свети Николе и 

Јане Јаневски, дипломиран правник вработен во 
ДОО „Џумајлија" с. Лозово. 

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

Бр. 10-2463/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

478. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ — Свети Николе 
се именуваат: 

Чедо Митковски, референт по правни работи во 
ОСИЗ за вработување Свети Николе и 

Благој Мишев, референт во Домот на културата 
Свети Николе. 

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

Бр. 10-2464/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

479. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА КОМБИ-
НИРАНАТА ДЕТСКА УСТАНОВА „2 СЕПТЕМВРИ“ - -

ДЕМИР ХИСАР 

1. За претставници на општествената заедница 
во Собирот на Комбинираната детска установа „2 
Септември“ — Демир Хисар се именуваат: 

Спиро Томевски, директор на ПОС „Младост“ — 
Демир Хисар и 

Благоја Трајановски, сообраќаен инспектор во 
Министерството за урбанизам, градежништво, сооб-
раќај и екологија — Подрачна единица Демир Хи-
сар. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2453/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на ' 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

480. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија“ број 19/83, 29/89 и 11/91) Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија, на .седницата одржана на 6 и 7 
јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГРАДЕЦ“ 

С. ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на ОУ „Градец“ с. Градец - Гостивар се 
именува 

Билали Кадри, земјоделец од с. Градец. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2469/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

481 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македони-
ја“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 
јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „25 МАЈ“ 

С. НЕГОТИНО - ГОСТИВАР 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на ОУ „25 Мај“ с. Неготино — Гостивар се 
именува 

Нуредин Јашари, вработен во Културниот дом с. 
Неготино. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2467/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

482. 
Врз основа на член 164 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија“ број 10/83, 43/85, 50/87, 27/88, 
36/88, 36/89 и 42/90), Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МЕДИ-

ЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО КУМАНОВО 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на Медицинскиот центар во Куманово се 
именуваат: 

Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 
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Томе Стојановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Драгиша Стојчевски, зам директор на ПТТ -
Куманово. 

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

Бр. 10-2470/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

483. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ 
„ЕДИНСТВО“ - МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на ЦОУ „Единство“ — Македонски Брод се 
именуваат: 

инж. Јово Гиновски, вработен во ПОС за пре-
работка на дрво — Македонски Брод и 

Зоран Стојчевски, вработен во ЈП „Комуналец“ 
— Македонски Брод. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а 'ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2465/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

484, 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и-образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 19/83, 
29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ 
„ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ НАСЕЛБА НОВО ЛИСИЧЕ -

СКОПЈЕ 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на ОУ ,,Лазо Ангеловски“ н. Ново Лисиче — 
Скопје, се именуваат: 

Борис Змејковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Вангел Сотировски, вработен во ПТТ училишен 
центар. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2471/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

485. 
, Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македони-
ја“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата, за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 
7 јуни 1991 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ 

ЛУЃЕ ВО ЦОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ С. СМИЛЕВО -
ДЕМИР ХИСАР 

1. За претставник на општествената заедница во 
Собирот на работните луѓе во ЦОУ „Даме Груев“ с. 
Смилево — Демир Хисар се именува 

Борче Тодоровски, самостоен трговец с. Смилево. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2473/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

486. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи 

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македони-
ја“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика; Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 
јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ДЕМИР ХИСАР . 

1. За ќретставници на општествената заедница во 
Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ — Демир Хисар се 
именуваат : 

Цветко Кузмановски, дипл. правник, потпретсе-
дател на СО Демир Хисар, 

Стојче Стојчевски, директор на Центарот за со-
цијални работи — Демир Хисар и 

Ацко Трајковски, градежен инженер во УП „Ко-
мунале?ц“ — Демир Хисар. 

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

Бр. 10-24721/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

487. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МУЗИЧ-

КОТО УЧИЛИШТЕ ВО Ш Т И П 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на Музичкото училиште во Штип се име-
нуваат: 
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Блага Гајдарџиска, професор во УСО „Славчо 
Сто јменов" Штип, 

Снежана Наумова, психолог во Центарот за соци-
јални работи во Штип и 

Георги Устапетров, секретар на Културно-прос-
ветната заедница на општината Штип. 

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

Бр. 10-2455/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

488. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 2а;89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана, на 6 и 7 јуни 1991 годин, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-

НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ 
„ЛИРИЈА“ С. ЖИТОШЕ - КРУШЕВО 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на ЦОУ „Лирија“ с Житоше — Крушево се 
именува 

Михајло Нака, секретар на АД Стопанска банка 
- филиз ала Крушево 

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

Бр. 10-2454/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на -

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

489. 
Врз основа на член 164 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 
43/85, 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 42/90), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ^,Д-Р ТРИПУН ПАНОВ-

СКИ“ - БИТОЛА 

1. За претставник на општествената заедница во 
Работничкиот совет на Медицинскиот центар „д-р 
Трипун Пановски“ — Битола се именува 

Добре Стојковски, дипл. социолог, одборник во 
Собранието на општината Демир Хисар. 

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

Бр. 10-2457/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

490. 
Врз основа на член 164 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 
43/85, 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 42/90), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
6 и 7 јуни 1991. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ГРАДСКАТА 
ОПШТА БОЛНИЦА „МОША ПИЈАДЕ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на Градската општа болница „Моша Пијаде“ 
— Скопје се именува 

д-р Душан Трпчевски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија. 

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

Бр. 10-2456/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с р 

491. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 191/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ 

С. ЛАБУНИШТА - СТРУГА 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на РО ОУ 
„Маршал Тито“ с Лабуништа — Струга, се име-
нуваат : 

Наум Бојчески, општествено-политички работ-
ник и 

Алил Бајрамоски, лекар специјалист во Медицин-
скиот центар во Струга. 

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

Бр. 10-2479/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

492, 
Врз основа на член 10 од Одлуката за Републич-

ките надоместоци на одделни производи („Службен 
весник на СРМ“ бр. 23/91), министерот на Министер-
ството за стопанство донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Ослободувањето од плаќањето на надоместо-
кот согласно член 4 од Одлуката за Републичките 
надоместоци на одделни производи („Службен весник 
на СРМ“ бр. 23/91), при набавката на моторниот 
бензин и дизел горивото ка ј претпријатијата и дру-
гите правни лица и работните луѓе кои самостојно 
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вршат дејност со личен труд, промет на моторен 
бензин и дизел гориво (во натамошниот текст: прет-
пријатие и други лица), се остварува на следниот 
начин: 

а) Земјоделските организации, земјоделските за-
други, организациите на кооперантите и воено зем-
јоделските економии кои за свои потреби или за 
потребите на своите кооперанти на индивидуалните 
земјоделски производители, при набавката на дизел 
гориво Д-2 со порачката на горивото доставуваат 
договор за набавка на потребните количини и пис-
мена изјава во која се наведува дека дизел горивото 
Д-2 го набавуваат исклучиво за погон на трактори 
и земјоделска механизација за обработување на свое-
то земјиште, односно за погон на тракторите и зем-
јоделската механизација на своите членови на задру-
гата, односно своите производни кооперанти; 

б) Индивидуалните земјоделски производители 
при набавката на дизел гориво Д-2 за погон на 
трактори и земјоделската механизација доставуваат 
писмена изјава дека потребните количини на дизел 
гориво iќе ги употребат исклучиво за обработување 
на своето земјиште,-

в) Претпријатијата кои вршат градски и приград-
ски сообраќај, железнички и езерски сообраќај при 
набавката на дизел гориво Д-1 и Д-2 со порачката 
на горивото доставуваат и писмена изјава во која се 
наведува дека горивото Д-2 го набавуваат исклучиво 
за погон на моторните возила во градскиот и при-
градскиот сообра!ќај, железничкиот и езерскиот сооб-
раќај ; 

г) Работните луѓе кои вршат дејност со личен 
труд, превоз во градскиот и приградскиот сообра-
ќај , односно езерски сообраќај, при набавката на ди-
зел горивото Д-1 и Д-2 доставуваат потврда од орга-
низациите во кои се здружени за потребните коли-
чини на дизел горивото и изјава, односно изјава 
за потребното количество на горивото за вршење на 
дејноста; 

д) Здравствените организации, претпријатијата 
што се занимаваат со производство на леб и прера-
ботка на млеко, при набавката на дизел гориво Д-1 
и Д-2 со порачката на горивото доставуваат договор 
за набавка на потребните количини на гориво и 
писмена изјава во која се наведува дека дизел гори-
вото Д-1 и Д-2 го набавуваат за потребите на здрав-
ствената организација односно за транспортот на ле-
бот и преработките од млеко; 

ѓ) Работните луѓе кои вршат дејност со личен 
труд производство на леб односно преработка на 
млеко при набавката на дизел горивото доставуваат 
изјава за потребните количини на дизел горивото 
што ќ е се користи за погон на моторните возила 
исклучиво за транспорт на лебот и млекото,-

2. Контролирањето на набавените количини на 
дизел гориво од страна на лицата наведени во точ-
ката 1 на ова Упатство ќ е го вршат органите на 
пазарната инспекција. 

3. Евиденцијата за продаденото дизел гориво на 
кои се пресметува надоместок, а која ја водат прет-
пријатијата и другите правни лица и работните лу-
ѓе кои вршат самостојна дејност со личен труд про-
метот на моторен бензин и дизел гориво содржи: 

— реден број; 
— фирма на правното лице или име и презиме 

на физичкото лице; 
— број, датум и назив на органот кој го издал 

актот за вршење на соодветната дејност; и 
— количеството и видот на продаден моторен 

бензин и Дизел гориво. 
4. Составен дел на ова упатство се: 3 примероци 

на порачка со изјави, примерок на изјава на инди-
видуален земјоделски производител, примерок на из-
јава на Јзаботни луѓе што вршат дејност со личен 
труд. 

5. Средствата од членот 2 на Одлуката се пре-
сметуваат и уплатуваат на сметката број 40100-637-1994 

на Министерството за стопанство во Службата за 
општествено книговодство на СР Македонија со на-
мена за интервенции во стопанството 

6. Ова Упатство влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија“. 

Бр. 02-509/3 
10 јуни 1991 година 

Скопје 

Министер 
за стопанство, 

дипл. ек. Стојан Трајаноски, с. р. 

ТЕКСТ НА ПОРАЧКА СО ИЗЈАВА 
КУПУВАЧ-ПОРАЧАТЕЛ 
Бр. 

1991 год. 

П О Р А Ч К А 

Врз основа на член 4, став 1, алинеја 1 од Одлу-
ката за републичките надоместоци за одделни про-
изводи („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) и склу-
чениот договор бр. од 
молиме на доносителот на порачката да ни испора-
чате дизел гориво. Д-2 во количина од 
литри и ја фактурирате по цена без надоместок. 

И З Ј А В А 

Изјавуваме дека сме земјоделска организација, 
земјоделска задруга, организација на кооперанти^ ко-
ја е ослободена од плаќање на републички надо-
месток, согласно член 4, став 1, алинеја 1 од Одлу-
ката за републичките надоместоци („Службен весник 
на СРМ“ бр. 23/91) и дека набавеното дизел гориво 
Д-2 по порачката, ќ е го користиме исклучиво за по-
гон на своите трактори и земјоделската механизација 
на своите кооперанти — индивидуалните земјоделски 
производители. 

Евиденција за состојбата и движењето, односно 
потрошувачката на горивото, ја водиме во согласност 
со законските прописи. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ, 

* Се потцртува називот на организацијата. 

ТЕКСТ НА ПОРАЧКА СО . ИЗЈАВА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ 
СО ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕБ И ПРЕРАБОТКА 
НА МЛЕКО 

КУПУВАЧ - ПОРАЧАТЕЛ 
Бр. 

1991 година 

П О Р А Ч К А 

Врз основа на член 4, став 1, алинеја 4 од Од-
луката на републичките надоместоци за одделни 
производи („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) и 
склучениот договор бр. од 
— молиме да доносителот на порачката 
да ни испорачате дизел гориво Д-2 во количина од 

литри и ја фактурирате по цена без 
надоместок. 

И З Ј А В А 

Изјавуваме дека сме здравствена организација 
односно претпријатие што се занимава со производ-
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ство на леб и преработка на млеко5" која е ослобо-
дена од плаќање на републички надоместок, соглас-
но член 4 став 1 алинеја 4 од Одлуката за републич-
ки надоместоци („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) 
и дека набавеното дизел гориво ќе го користиме 
исклучиво за нашите потреби во здравствената орга-
низација, односно за транспорт на лебот и млекото 
и преработките од млекото. 

Евиденција за состојбата и движењето, односно 
потрошувачката на горивото, ја водиме во согла-
ност со законските прописи 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ, 

* Се потцртува називот на организацијата. 

ТЕКСТ НА ПОРАЧКА СО ИЗЈАВА ЗА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА ШТО ВРШАТ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 
СООБРАЌАЈ, ОДНОСНО ЕЗЕРСКИОТ СООБРАЌАЈ 

КУПУВАЧ - ПОРАЧАТЕЛ 
Бр. 

1991 година. 

П О Р А Ч К А 

Врз основа на член 4, став 1, алинеја 2 од Од-
луката за републичките надоместоци -за одделни про-
изводи („Службен весник на СРМ“ бр 23/91) и склу-
чениот договор бр. од —i— 
молиме на доносителот на порачката да ни испора-
чате дизел гориво Д-2 во количина од 
литри и ја фактурирате по цена без надоместок. 

И З Ј А В А 

Изјавуваме дека сме организација за вршење на 
градски и приградски сообраќај односно езерскиот 
сообраќаја која е ослободена од пла1ќање на репуб-
лички надоместок, согласно член 4, став 1, алинеја 
2 од Одлуката за републичките надоместоци („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 23/91) и дека набавеното 
дизел гориво Д-2 по порачката ќе го користиме ис-
клучиво за погон на моторните возила во градскиот 
и приградскиот сообраќај, односно езерскиот сооб-
раќај. 

Евиденцијата за состојбата и движењето, односно 
потрошувачката на горивото, ја водиме во согласност 
со законските прописи. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ, 

* Непотребното да се избрише. 

Примерок на Изјава за вршител на дејност со 
личен труд превоз во градски и приградски 
сообраќај и езерскиот сообраќај 

И З Ј А В А 

Изјавувам дека самостојно вршам дејност со ли-
чен труд превоз во градскиот и приградскиот сооб-
раќај, односно езерскиот сообраќај^ која дејност ја 
имам регистрирано пред надлежните органи. 

Изјавувам дека дизел горивото набавено на ден 
со документ бр. од 

во количина од при 
чија наплата сум ослободен од плаќање на надо-
месток, согласно член 4 од Одлуката за републич-
ките надоместоци на одделни производи („Службен 
весник на СРМ“ бр. 23/91) (ќе го користам исклучиво 
за вршење на дејноста превоз во градскиот и при-
градскиот собраќај односно езерскиот сообраќај.^ 

Доколку набавеното дизел гориво не го користам 
за вршење на дејноста превоз во градскиот и при-
градскиот сообраќај се обврзувам да ја платам раз-

ликата до полната цена на дизел горивото и да сно-
сам одговорност за давање на лажна изјава. 

ИЗЈАВИЛ, 

л. к. бр. 

(место на живеење) 

* Непотребното да се избрише. 

ПРИМЕРОК НА ИЗЈАВА НА ВРШИТЕЛ НА ДЕЈ-
НОСТ ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЕКО 

И З Ј А В А 
Изјавувам дека самостојно вршам дејност со ли-

чен труд производство на леб, односно преработка 
на млеко, која дејност ја имам регистрирано пред 
надлежните органи 

Изјавувам дека дизел горивото набавено на ден 
со документ бр. од 

— во количини од : при чија на-
плата сум ослободен од плаќање на надоместок, со-
гласно член 4, од Одлуката за Републичките надо-
местоци на одделни производи („Службен весник на 
СРМ“ бр 23/91) !ќе го користам исклучиво за врше-
ње на дејноста транспорт на леб односно млекото 

- и преработките од млеко. 
Доколку набавеното дизел гориво не го користам 

за вршењето на дејноста — транспорт на лебот од-
носно преработките на млеко и млекото се обврзувам 
да ја платам разликата до полната цена на дизел 
горивото и да сносам одговорност за давање на лаж-
на изјава. 

ИЗЈАВИЛ, 

л. к. бр. 

(место на живеење) 

Примерок на изјава на индивидуален 
земјоделски производител 

И З Ј А В А 

Изјавувам дека сум индивидуален земјоделски 
производител на обработливо земјоделско земјиште 
што го обработувам со трактор, комбајн и друга зем-
јоделска механизација што се моја сопственост. 

Изјавуваме дека набавеното дизел гориво на ден 
со документ бр. од 

во количина од — при чија наплата сум осло-
боден од плаќање на надоместок, согласно член 4 
од Одлуката на Републичките надоместоци на од-
делни производи („Службен весник на СРМ“ број 
23/91), ќе го користам исклучиво за погон на мојата 
земјоделска механизација за обработување на горе-
наведеното земјиште. 

Доколку набавеното дизел гориво не го користам 
за обработување на моето земјиште со мојата зем-
јоделска механизација, се обврзувам да ја платам 
разликата до полната цена на дизел горивото и да 
сносам одговорност за давање на лажна изјава. 

ИЗЈАВИЛ, 

л. к. бр. 

(место на живеење) 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за отказ на до-
говор за користење на стан по тужбата на Држава 
СФРЈ — Дирекција за управување и газдовање ВСФ, 
застапувана од Бојното правобранителство од Скопје 
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3755, против тужената Илјази Мирвета од Скопје, 
сега на привремена работа и престој во Германија, 
со непознато место и адреса на живеење. 

Се повикува тужената Илјази Мирвета во рок 
од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот да 
се јави во судот и да ја достави својата точна адре-
са на живеење, за да може да се створат претпостав-
ки за закажување на расправа. 

Доколку во дадениот рок не се јави и не поста-
пи по ваквото задолжение, ќе и биде поставен при-
времен старател — застапник преку Меѓуопштинскиот 
центар за социјална работа на град Скопје кој ќе 
ги штити нејзините права и интереси во овој спор 
согласно законот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV П. 
бр. 864/91 (121) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 3612/90, на регистарска влошка бр 
1.8363-0-0-0, го запиша во судскиот регистар врше-
њето на стопанска дејност на Пчеларскиот сојуз на 
Македонија ул , ЈНА“ бб — Скопје 

Дејност: 070210 — трговија на големо со пре-
храмбени производи; 070211 — житарица и мелнич-
ки производи; 070212 - зеленчук, овошје и прера-
ботки; 070213 — алкохолни пијалаци,- 070214 — до-
биток, живина и преработки; 070219 - разни жи-
вотни намирници и производи за домаќинство; 070220 
— трговија на големо со непрехранбени производи; 
070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова 
кожа и сл.; 070223 — метални и електротехнички 
стоки,- 070224 — градежен, санитарен и инсталацио-
нен материјал,- 070225 — хемиски производи, бои и 
лакови,- 070226 — хартија, канцелариски материјал 
и прибор; 070229 — тутун и други непрехранбени 
производи; 070250 — промет на големо со мешовити 
стоки, 070215 — откуп на шумски производи; 070200 
— откуп на индустриски отпадоци,- 070111 — тргови-
ја на мало со леб, овошје и преработки; 070112 — 
овошје, зеленчук и преработки; 070114 — разни жи-
вотни производи, алкохолни пијалаци и други про-
изводи; 070120 — трговија на мало со непрехранбени 
производи; 070121 — текстил и конфекција; 070122 
—I обувки, кожа, гума и пластика,- 070123 — метални 
и електротехнички стоки,- 070124 — огрев и граде-
жен материјал; 070125 — намештај,- 070126 — кера-
мика, стакло, материјал и прибор; 070127 — бои и 
лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски 
материјал и прибор; 070129 — тутун и други непре-
хранбени производи,- 070130 — трговија на мало со 
мешовити стоки; 070132 — трговија на мало со дру-
ги мешовити стоки,- 070140 — трговија на мало со 
возила и делови; 060502 — превоз на стока во друм-
скиот сообраќај; 110309 — посредување во прометот 
со СТОКИ И услуги; 110303 — прикажување на инте-
лектуални услуги и сл.; 020202 — земјоделски услу-
ги во сточарското производство; 110909 — пружање 
на услуги и застапување. 

Во правниот промет со трети лица Сојузот иста-
пува во свое име и, за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување е Драган Крстев-
ски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3612/90. (113) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Производно, градежно, угостителско, услужно, 
трговско претпријатие „Екс-Импорт" д. о. о., с. Дол-
на Бањица — Гостивар“ се огласуваат за неважни. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие за трговија на големо и мало и надвореш-

на трговија „Техноунит" експорт импорт Ц О. Ти-
тов Велес се огласува за неважен (1573) 

Загубениот тркалезен печат под назив. „Трговско 
претпријатие ,„Кен-Комерц" увоз-извоз ц о. — Скоп-
је“ се огласува за неважен. (1574) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се објавуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Загубените чекови од бр. 000434051 ДО 000434058; 
000434060 и од 000317194 до 000317200 од тековна 
сметка 15-50-21814-3 со број на картичка 00012576, 
издадени од Југобанка - АД Белград - Југобанка 
Скопје 9 на име Мариновски Васил, ул. „Точила" 
бр. 5/2/8, Прилеп. 

Работна книшка на име Акиле Ибраими, Ку-
маново. (1575) 

Работна книшка на име Љатиф Исмаиљи, Ку-
маново. (1576) 

Работна книшка на име Томе Јовановски, Охрид. 
Работна книшка на име Стојадин Стеванови^, 

Титов Велес. (1578) 
Пасош на име Нухи Мусли, с. Г. Речица, Тетово. 
Тековна сметка бр. 00050-56 и чекови од бр. 

8089584 до 8089588, издадени од Стопанска банка — 
Филијала Гостивар на име Диме Димоски, Гостивар. 

Чекови од бр. 34007039 до 34007048 и од бр. 
27246583 до 27246590, издадени од Комерцијална бан-
ка АД — Скопје на име Весна Роневска, Скопје. 

Решение за приредување на забавни игри били-
јард-тајмаут со служење на алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци бр. 11-1318 од 18. III. 1991 година на 
име Горан Танев, Скопје. (1589) 

Чекови од бр 3318499—3318500 (два чека и кар-
тица бр. 7698362 издадени од Стопанска банка — 
Скопје на име Миќо Робев — Скопје (1592) 

Сообраќајна дозвола на име Сулејман Решити, 
с. М. Речица, Тетово. (1598) 

Решение бр 11-3345 за мешовита продавница на 
име Даринка Поповска с. Бразда — Скопје. (1599) 

Чековна картичка бр. 97257 и чекови од бр. 
3512186 до 3512200, издадени од Комерцијална банка 
АД — Скопје на име Петре Стојковски, Скопје. 

Работна книшка на име Зоранчо Јовановски — 
Крива Паланка. (1608) 

Штедна книшка бр. 10-51-87258-3, издадена од 
Југобаока — Скопје на име Славе Белински — 
Скопје. (1609) 

Воена книшка на име Томе Ивановиќ, Куманово. 
Воена книшка на име Кадрија Исмаил, с. Сед-

ларево, Тетово. (1614) 
Книшка за кола на име Тап един Рустеми, Тетово. 
Сообраќајна книшка бр. ГВ 130-93 на име Јахја 

Бајрам, Гостивар. (1616) 
Работна книшка на име Дубија Руфатовски, с. 

Октиси. Струга. (1617) 
Работна книшка на име Ласкале Стојчева, Тетово. 
Работна книшка на име Алит Уко, Гостивар. 
Чекови ОД бр. 1217237, 1217238 и 1217239, изда-

дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Абаз 
Угњанин, Скопје. (1626) 

Чековна картичка бр. 34872/26 и чекови од бр. 
1332261 до 1332264, издадени од Комерцијална бан-
ка АД '— Скопје на име Миља Петровска, Скопје. 

Чекови од бр. 3568281 до 2568296 издадени од 
Комерцијална банка АД — Скопје на име Давор 
Хорватовиќ, Скопје. (1628) 

Работна книшка на име Рефик Алушески, с. 
Октиси, Струга. (1635) 

Чековна карта бр. 17732-13 и чекови од бр. 
32590287 до 32590289, издадени од Комерцијална бан-
ка АД — Скопје на име, Љубо Симоновски, Скопје. 

Чековна картичка бр. 267199 и чекови од бр. 
3094918 до 3094927, издадени од Комерцијална банка 
— АД — Скопје на име Христина Арсова, Скопје. 

Работна книшка на име Сашко Здравков, Виница. 
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Чековна картичка бр. 84963-23 и чекови од бр. 
2946422 ДО 2946432 И 2946434, 2946437 И 2946440, изда-
дени од Комерцијална банка — АД Скопје на име 
Савка Арсовска — Скопје. (1642) 

Одобрение Уп. бр. 12-2595 од 28. IV 1987 на 
име Филип Спасовски, Скопје (1643) 

Решение бр. 11-4778 од 26. IX. 1990 година, на 
име Хаскај Мендуха, Скопје. (1644) 

Чекови од бр. 3703954 до 3703957 издадени од 
Комерцијална банка АД — Скопје на име Маријан 
Ратиќ, Скопје. (1645) 

Чековна картичка бр. 286663 и чекови од бр. 
000383782 до 000383790, издадени од Југобанка Скопје 
на име Севда Василева, Скопје. (1646) 

Решение Уп. бр. 12-6978 од 22 XI 1985 год. на 
име Раим Ќаили, Скопје. (1647) 

Работна книшка на име Силвана Нацева, Титов 
Велес. (1650) 

Сообраќајна книшка на име Сути Абази, Тетово. 
Одобрение Уп. бр. 12-9545 од 10. I. 1989 год. на 

име Стојан Пејовски, Скопје. (1654) 
Пасош бр 162188 на име Скендер Изери, Ку-

маново (1655) 
Работна книшка на име Семија Демироска, 

Охрид. (1656) 
Работна книшка на име Одисеј Јаовски, Струга. 
Работна книшка на име Сула Мелаим, с. Д. Та-

теши, Струга. (1658) 
Работна книшка на име Димитар Југов, Штип. 
Ловечка дозвола на име Тосум Јакупи, Тетово. 

- Диплома за завршена гимназија на име Тодев-
ски Велимир, Крива Паланка. (1661) 

Чекови од бр. 31601153 до 31601156, издадени од 
Комерцијална банка АД — Скопје на име Седат Ља-
јиќ, Скопје (1674) 

Свидетелство на име Музафер Емурлаи, Те-
тово. (5) 

Свидетелство на име Јусуф Медији, Тетово. (6) 
Свидетелство на име А,бдираими Аљинафи, Гос-

тивар (7) 
Свидетелство на име Васка Манчева, Радовиш. 
Свидетелство на име Фаипи Мубарем, с. Него-

тино, Гостивар (9) 
Свидетелство на име Петре Робески, Прилеп. 
Свидетелство на име Македонка Каранфиловска, 

Куманово. (11) 
Свидетелство на име Џавил Усеин, Тетово. (12) 
Свидетелство на име Бељан Ѓурчески, Тетово. 
Свидетелство на име Беким Керими, Тетово. (14) 
Свидетелство на име Ќани Адили, Тетово. (15) 
Свидетелство на име Хазби Љика, Тетово. (16) 
Свидетелство на име Фаредин Џелили, Гостивар. 
Свидетелство на име Абас Селими, Гостивар. 
Свидетелство на име Влатко Христовски, Кочани. 
Свидетелство на име Валентина Миловска, Ви-

ница. (20) 
Диплома за завршено средно образование на име 

Трајкова Луиза, Титов Велес. (21) 
Лична карта бр. 166233 на име Алиловски Исма-

ил, с. Јегуновце, Тетово. (22) 
Ученичка книшка на име Бобан Станковски, Ку-

маново. (23) 
Ученичка книшка на име Даниела Тодороска, Те-

тово. (24) 
Диплома на име Раде Јовановски, Тетово. (25) 
Одобрение УП. бр. 12-5213 од 18. VII. 1986 год. 

за вршење јавен превоз издадено од СО — Центар 
— Скопје на име Вељо Дракуловски, Скопје. (31) 

Диплома за завршен втор степен — бравар, из-
дадена од Завод за рехабилитација и образование 
„Македонија“ — Скопје на име Мустафа Вишниќ, 
Скопје. (32) 

Рабона книшка на име Јовица Бојевски, Скопје. 
Работна книшка на име Крстевски Орце, Скопје. 
Работна книшка на име Амила Николова, Скопје. 
Работна книшка на име Мустафа Мустафи, с. 

Глумово, Скопје. (38) 
Работна книшка на име Адем Рецепи, с. Бојане, 

Скопје. (39) 
Свидетелство на име Павлинче Бошкова, Прилеп. 
Свидетелство на име Орде Гигов, Штип. (42) 

Свидетелство на име Икма Мемедова, Делчево. 
Свидетелство на име Јован Ангелов, Кочани. 
Свидетелство на име Горанчо Георгиев, Кочани. 
Диплома на име Хирије Рецепи, Куманово. (46) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име Бедри 

Дураку, с. Сарај, Скопје. (56) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име Гор-

јанчо Трајчевски, Скопје. (57) 
Свидетелство на име Војдин Мемеди, Тетово. 
Свидетелство на име Селими Џемаил, Тетово. 
Свидетелство на име Ѕесир Рушити, Гостивар. 
Свидетелство на име Кемеди Бајрами, Гостивар. 
Свидетелство на име Камче Ристов, Штип. (63) 
Свидетелство на име Зеља Асанова, Радовиш. 
Свидетелство за VIII одделение и диплома за 

средно образование на име Бошкова Драгица, Ди-
м и т р о в с к а Драгица, Титов Велес. (65) 

Ученичка книшка на име Часлав Јакимовиќ, Ку-
маново. (67) 

Ученичка книшка на име Сашо Благојевиќ, Ку-
маново. (68) 

Диплома за завршено економско училиште н а 
име Иванова Риска, Скопје. (73) 

Свидетелства од I до IV година на име Ш у т е в -
ски Кире, с. Подмочани, Ресен (78) 

Свидетелства од I до IV година и за завршен 
испит на име Весна Илиева, Куманово. (79) 

Свидетелство на име Беќир Рушити, Тетово., 
Свидетелство на име Исаип Рамадани, Тетово. 
Свидетелство на име Хазби Лиме, Тетово (84) 
Свидетелство на име Ризван Јашари, Тетово. 
Свидетелство на име Кемал Абдули, Гостивар. 
Свидетелство на име Зафер Алији, Гостивар. (87) 
Свидетелство за III одделение на име Ајдаровиќ 

Рифат, с. Горно Оризари, Титов Велес. (88) 
Воена книшка на име Назим Аљији, ул. „Рома-

новска“ бр. 22, Куманово. (89) 
Воена книшка на име Миле Костадинов, ул. 

„Острец“ бр. 47, Делчево (90) 
Свидетелство на име Весна Аврамоска, Берово. 
Свидетелство на име Камбер Бајрами, Гостивар. 
Ученичка книшка на име Тања Ѓоргиева, Кочани. 
Ученичка книшка на име Тодор Коцев, Кочани. 
Ученичка книшка за завршено VI одделение на 

име Марјан Нонковиќ, Скопје. (97) 
Работна книшка на име Невзат Хасани, Скопје. 
Работна книшка на име Душанка Стојиљковиќ. 

Скопје. (99) 
Диплома на име Бобан Миленковска Куманово. 
Свидетелство на име Бобан Јаневски, Куманово. 
Свидетелство на име Миле Мијовски, Титов Ве-

ле. (102) 
Свидетелство на име , Росан Димитриевска, Те-

тово. (103) 
Свидетелство на име Музафер Зенели, Тетово. 
Свидетелство на име Бошко Симјоновски. (105) 
Свидетелство на име Вера Цикуовска, Делчево. 
Свидетелство на име Лидија Јованова, Радовиш. 
Ученичка книшка на име Аврамоски Венко, с. 

Г. Ботуше, Македонски Брод. (108) 
Ученичка книшка на име Башким Љоки, Тетово. 
Ученичка книшка на име Љуљета Адиљи, Тетово. 
Ученичка книшка на име Блаќо Дурмиши, Те-

тово. (112) 
Ученичка книшка на име Христина Петкоска, 

Тетово. (113) 
Диплома на име Руана Зеќири, Тетово. (114) 
Работна книшка на име Митевски Трајче, Скопје. 
Уверение од Економски факултет — Скопје за 

положени испити и одобрение на дипломската рабо-
та на име Галевски Димитровски Марјанчо, Скопје. 

Воена книшка на име Симонови^ Драган, Скопје. 
Свидетелство на име Ѕвонко Цветкоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Раде Анастасовски, Кума-

ново. (124) 
Свидетелство на име Фатиме Зејнели, Тетово. 
Свидетелство на име Мирсад Бајрами, Гостивар. 
Свидетелство на име Неби Демири, Гостивар. 
Свидетелство на име Латинка Миладинова, Штип. 
Свидетелство на име Борче Милошев, Струмица. 
Ученичка книшка на име Перица Петровски, 

Куманово. (133) 
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Ученичка книшка на име Рахаи Алили, Тетово 
Ученичка книшка на име Ирфан Селмани, Те-

тово. (138) 
Ученичка книшка на име Суад Ајрули, Гостивар 
Ученичка книшка на име Дејала Фејзули, Гос-

тивар (140) 
Ученичка книшка на име Соверѓи Дерело, Гос-

тивар (141) 
Ученичка книшка на име Александар А,ндрески, 

Гостивар. (142) 
Ученичка книшка на име Венцислав Танаскович, 

Кочани. (143) 
Ученичка книшка на име Љубе ѓорѓиев, Виница 
Ученичка книшка на име Аметче Бојанова, Про-

биштип (145) 
Воена книшка на име Зоран Павчевиќ, с. Ба-

њани, Скопје (147) 
Воена книшка на име Асан Весељов, Скопје 
Работна книшка на име Руфат Ајети, Скопје 
Диплома на име Бранко Стојчевски, Скопје (150) 
Свидетелства за завршено I, И, III и IV клас и 
Ученичка книшка на име Сафер Идризи, Тетово. 
Ученичка книшка на име Мониде Сакипи, Тетово 
Ученичка книшка на име Ариф Шабани, Тетово 

диплома за завршено средно текстилно образование 
на име Ѓоргиевски Крстев Горче, с Дрмени, Ресен 

Свидетелство на име Милаим Салиу, Тетово 
У-ченичка книшка на име Валентина Банда, Ку-

маново (157) 
Работна книшка на име Аднан Мустафа, Скопје 
Работна книшка на име Владо Цоев, Скопје. 
Свидетелство на име Слобода Најдоска, Прилеп 
Свидетелство на име Тони Секулоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Божидар Златевски, Тетово. 
Свидетелство на име Бобан Матески, Тетово. 
Свидетелство на име Емин Таири, Гостивар 
Свидетелство на име Мишко Мишковски, Берово 
Свидетелства од I до IV година и диплома на име 

Силвана Радиновиќ, Тетово. (167) 
Ученичка книшка на име Расим Расимов, Ку-

маново (168) 
Свидетелство за TV одделение на име Ристовска 

Трајанка, с. Ореше, Титов Велес (169) 
Работна книшка на име Гани Мијаки, Скопје 
Работна книшка на име Кадри Сулимани, Скопје 
Воена книшка на име Петар Цветковски, Скопје 
Свидетелство на име Сулимани Бајрами, Кума-

ново - (183) 
Свидетелство на име Даниела Демевска, Кратово. 
Свидетелство на име Зорица Јовановска, Крива 

Паланка , (185) 
Свидетелство на име Бекреш Јонузи, Тетово 
Свидетелство на име Африм Садики, Тетово 
Свидетелство на име Славица Атанасова, Виница 
Свидетелство и диплома на име Нешат Исеини, 

Гостивар (189) 
Свидетелство за завршено средно образование 

на име Тони Лазаревски, Титов Велес (190) 
Ученичка книшка на име Наумоска Виолета, Ма-

кедонски Брод ^ (191) 
Ученичка книшка на име Неџмедин Аземи, Ку-

маново (192) 
Ученичка книшка на име Николина Смилеска, 

Македонски Брод (193) 
Воена' книшка на име Пецо Петрески, Скопје. 
Воена книшка на име Јашар Северџан, Скопје. 
Свидетелство на име Абдула Бајрамоски, Прилеп 
Свидетелство на име - Тони Соколоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Џеват Асани, Тетово. (198) 
Свидетелство на име Ангелчо Арсов, Кочани 
Ученичка книшка на име Горан ТасиЅќ, Кума-

ново. ' (200) 
Ученичка книшка на име Зоран Андоновски, Пех-

чево. (201) 
Диплома на име Ерџан Алиевски, Гостивар. (202) 
Работна книшка на име Слаѓана Симонови^, 

Скопје. (210) 
Работна книшка на име Саид Кријештарац, 

Скопје. (216) 
Свидетелство на име Киро Шуплиноски, Прилеп 
Свидетелство на име Сабедин Велиу, Тетово. 

Свидетелство на име Феџри Руфати, Тетово. 
Свидетелство на име Сафет Ајети, Тетово. “ (220) 
Свидетелство на име Љиљана Видеска, Гостивар. 
Свидетелство на име Рефије Сејдани, Гостивар. 
Свидетелство на име Миле Поп Арсов, Кочани. 
Свидетелство на име Иман Кадриов, Кочани. 
Свидетелство за завршено основно училиште на 

име Тодороски Живорад, с. Пожаране, Македонски 
Брод. (225) 

Свидетелство за завцршено основно училиште на 
име Стефаноски Тодороски Блаже, Македонски Брод. 

Свидетелство за VIII одделение на име Емина 
Михарем, с. Неготино, Гостивар. (227) 

Ученичка книшка на име Славица Милошевска, 
Прилеп (229) 

Ученичка книшка на име Јули јана Путеска, 
Прилеп (230) 

Ученичка книшка на име Катерина Ѓоргиева, 
Виница. ' (231) 

Ученичка книшка на име Даниела Богданова, 
Виница. (232) 

Работна книшка на име Лидија Маринковска, 
Скопје. (239) 

Работна книшка на име Маја Старделова, Скопје. 
Работна книшка на име Павле Димчевски, 

Скопје (244) 
Свидетелство на име Воислав Мауковиќ, Кума-

ново. (246) 
Свидетелство на име Екрем Зенуни, Тетово. (247) 
Свидетелство на име Јонуз Љика, Тетово. (248) 
Свидетелство на име Сашо Брајкоски, Гостивар. 
Свидетелство на име Муртезан Арапани, Гости-

вар (250) 
Ученичка книшка на име Ѓоко Петрески, Тетово. 
Диплома на име Шаип Зеќири, Куманово. (252) 
Работна книшка на име Спасија Продановска, 

Скопје (259) 
Работна книшка на име Лазо Зафировски, 

Скопје (260) 
Лична карта на име Ристевска Сребрена, с Јегу-

новце, Тетово. (267) 
Свидетелство на име Менав Шаќири, Гостивар. 
Свидетелство на име Ангелина Илиевска, Берово 
Свидетелство на име Илије Механџиски, Берово 
Свидетелство на име Атанас Атанасов, Кочани. 
Свидетелство на име Стоимен Станишковски, Ко-

чани (274) 
Ученичка книшка на име Горан Јаневски, Тетово. 
Работна книшка на име Асип Куртиши, Скопје. 
Работна книшка на име Бујар Ибраими, Скопје. 
Воена книшка на име Томе Петровски, Скопје. 
Свидетелство на име Рами Емини, Тетово. (286) 
Свидетелство на име Суза Тодорова, Радовиш. 
Ученичка книшка на име Александар Илиев, Ти-

тов Велес (288) 
Уверение за положен испит на име Катерина 

Илиева, Штип. (289) 
Свидетелства за III и IV година и свидетелство 

за положен завршен исепит на име Винко Симит-
чиев, Титов Велес. (290) 

Диплома на име Божа Петковски, с. Карпош, 
Куманово. (292) 

Свидетелство на име Хајри Џабири, Тетово. (295) 
Свидетелство на име Живка Фудулска, Берово. 
Свидетелство на име Дафина Роспашковска, Бе-

рово. (297) 
Свидетелство на име Игор Ковчегаров, Виница. 
Свидетелство на име Енис Хоџа, Радовиш. (300) 
Работна книшка на име Дамјанка Анастасовска, 

Скопје. (303) 
Работна книшка на име Сашо Турмаковски, с. 

Волково, Скопје. (304) 
Работна книшка на име Благе Павловски, Скопје. 
Работна книшка на име Јордан Костовски, Скоп-

је. (зоб) 
Ученичка книшка на име Игор Стојановиќ, 

Скопје. - (307) 
Индекс на име Икрам Табаковиќ, Прилеп. (320) 
Свидетелство на име Адем Асаноски, Македонски 

Брод (321) 
Свидетелство на име Идајет Мифтари, Тетово. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30 - Стр. 413 .21 јуни 1991 

Свидетзелство на име Фатмир Рецепи, Гостивар. 
Свидетелство на име Јорданка Козовска, Виница. 
Воена книшка на име Мустафа Тасун, Скопје. 
Свидетелства за I и II година на име Даниел 

Антовски, Тетово. (335) 
Работна книшка на име Валентина 'Стојановска, 

Скопје. (338) 
Ученичка книшка на име Игор Кузманоски, При-

леп (340) 
Свидетелство на име Ајше Бе,ќири, Тетово. (341) 
Уверение на име Стојанче Анастасовски, Про-

биштип. (343) 
Работна книшка на име Раде Настевски, Скопје. 
Свидетелство на име Рафие Јусуфи, Тетово. (348) 
Свидетелство на име Ѓулфидан Бељуљи, Тетово. 
Свидетелство на име Џафер Селмани, Гостивар 
Воена книшка на име Сашо Силјановски, Скопје. 
Работна книшка на име Сафет ЈВати!ќ, Скопје. 
Свидетелство за VII одделение на- име Оливер 

Јордановски, Титов Велес. (364) 
Свидетелство за VIII рдделение на име Петровски 

Горе, с Ореше, Титов Велес. (365) 
Воена книшка на име Илфет Селмани, Скопје. 
Работна книшка на име Никола Алексовски, 

Скопје (367) 
Свидетелство на име Игно Илиески, Гостивар. 
Свидетелство на име Живорад Тодороски, Гости-

вар (372) 
Свидетелство на име Севдије Еурули, Гостивар. 
Работна книшка на име Ристо Чавдаров, Скопје 
Работна книшка на име Сали Бахиу, с Рашче, 

Скопје. (376) 
Ученичка книшка на име Дервишоска Ајтем, 

Прилеп (377) 
Свидетелство за III клас на име Радеска Снежа-

на, Македонски Брод. (378) 
Работна книшка на име ѓорѓија Калпакоски, 

Прилеп (380) 
Работна книшка на име Султан Јусуфи, Скопје 
Свидетелство на име Тони Ѓорѓиев, Кратово. (384) 
Свидетелство на име Станкао Милковска, Крива 

Паланка (385) 
Свидетелство на име Шардан Мустафа, Тетово 
Свидетелство на име Анета Фатуша, Тетово (387) 

, Свидетелство на име Исен Ахмети, Гостивар. (388) 
Свидетелство на име Едине Османоска, Прилеп 
Свидетелство на име Митко Бучковски, Прилеп: 
Свидетелство на име Медин Лиманоски, Маке-

донски Брод. (392) 
Свидетелство на име Исман Зибери, Тетово. (393) 
Ученичка книшка на име Шемса Веј селоска, Ма-

кедонски Брод - (394) 
Свидетелство на име Жарко Илиоски, Прилеп 
Свидетелство на име Меруше Исени, Куманово. 
Свидетелство на име Ариф Азими, Тетово. (405) 
Свидетелство. на име Ќефсер Серифи, Тетово. 
Свидетелство на име Мустафа Мусаниј, Тетово. 
Свидетелство на име Емин Танер,. Гостивар. (408) 
Свидетелство на име Елмас Хаити, Гостивар. (409) 
Свидетелство на име Рамије Хасипи, Гостивар. 
Свидетелство на име Ариф Исејноски, Гостивар. 
Свидетелство на име Ален Кочевски, Штип. (413) 
Свидетелство на име Кирил Маневски, Делчево. 
Свидетелство на име Ристески Благој, Прилеп 
Свидетелство за VIII одделение на име Николов-

ска Станка, с. Герман, Крива Паланка. (416) 
Работна книшка на име Благуна Гаџоска, Скопје. 
Работна книшка на име Блажев Димитар, Скопје. 
Работна книшка на име Татјана Лисичкова, Скоп-

је. (425) 
Работна книшка на име Михајловски Слободан, 

Скопје. (426) 
Свидетелство на име Офелија Мимковска, Ку-

маново. (434) 
Свидетелство на име Вебија Абди, Тетово. (435) 
Свидетелство на име Горан Манојлоски, Тетово. 
Свидетелство на име Ацко Стојкоски, Гостивар. 
Вое.на книшка на име Назми Ајдаров, Скопје. 
Свидетелство на име Тања Јадовска, Прилеп. 
Свидетелство на име Садем Демоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Надежда Димитровска, Ку-

маново. (443) 

К О Н К У Р С И 
Врз основа на член 24 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 
бр: 15/90), „Алумина" — Индустрија за алуминиум-
о н конструкции, ентериери и инженеринг, Акцио-
нерско друштво во мешовита сопственост — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на подобен изведувач заради отстапување 
на работите за изградба на објектот Деловна зграда -

на „Алумина" АД — Скопје 
I 

1. Предмет на конкурсот е избор, на подобно 
градежно претпријатие за отстапување на работите 
за изградба на објектот Деловна зграда на „Алуми-
на" АД — Скопје. 

2. Местото на изведување на објектот се наоѓа 
на ул. „Партизански одреди“ бб — Скопје, означено 
во Урбанистичкиот план на град Скопје бр. 81/90. 

3. Отстапување на градежните работи на објек-
тот сутерен, приземје, галерија и 5 ката со површи-
на од 6700 m2, според стандардите за вршење на 
функција деловни трговски простори (чл. 7 и 8 од 
Законот за изградба на инвестициони објекти). 

4. Ориентационен почеток на изведбата на ра-
ботите е 20. X 1991 год. 

5. Рок на изградба на објектот со сите свои со-
држини изнесува 18 месеци. 

6. Рок за поднесување на понудите за подобност 
е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

II 
1. Заинтересираните претпријатија треба да под-

несат писмена пријава за учество на конкурсот 
2 Пријавата треба да содржи: 
— назив на претпријатието, адреса и основна деј-

ност, 
— препис од регистрацијата во надлежниот суд; 
— доказ за финансиската состојба во СОК, 
— биланс на успехот во 1990 година; 
— податоци за стручни кадри и механизација 

што ќе се ангажираат во изградбата на објектот,-
—- листа на досега изградени објекти, 
— цена по квадратен метар за изградба на гра-

дежните работи на објектот во првата фаза 

III 
Некомплетните и ненавремено поднесени прија-

ви нема да се земаат предвид 

IV 
По разгледувањето на понудите односно прија-

вите во рок од 7 дена понудувачите ќе бидат извес-
тени за изборот на најповолниот понудувач. 

V 
Понудите да се достават на адреса: „Алумина" 

АД — Скопје, Сектор за развој и техничка контро-
ла — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 164, а сите 
потребни информации можат да се добијат на теле-
фон 211-106. (114) 
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