
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 1 март 1991 
С к о п ј е 

Број 10 Год. XLVII 

91. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 од Усгавот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИСОТ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА, СТАНОВИ-

ТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ВО 1991 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за пописот на населението, дома-
ќинствата, становите и земјоделските стопанства во 
1991 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 1 
март 1991 година 

Бр. 08-654/1 
1 март 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Социјалистичка Република 

Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВА-
ТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА 

ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за пописот на населението, домаќин-

ствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 
година („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90) во член 
3 став 1 по зборот „статистиката“ запирката се заме-
нува со точка, а зборовите: „како и другите носите-
ли одредени со овој закон“ и ставот 2 се бришат. 

Член 2 
Во член 7 точката 2 се брише. ' 
Досегашните точки 3, 4 и 5 стануваат точки 2, 

3 и 4. 
Член 3 

Во член 8 по алинејата 5 се додаваат четири 
нови алинеи кои гласат-

„— го подготвува, организира и спроведува По-
писот; 

— назначува и разрешува претседател и членови 
на општински пописни комисии и врши надзор врз 
нивната работа,-

— врши избор на општински инструктори, попи-
шувачи и контролори и врши надзор врз нивната 
работа,-

— ги утврдува и исплатува надоместоците за из-
вршените работи на учесниците vbo пописот“. 

Во алинеја 15 зборовите: „и јазиците на албан-
ската и турската народност“ \ се бришат. 

Алинеите 6, 9, 10, 11 и 13 се бришат. 

Член 4 
Член 9 се менува и гласи-
„За подрачјето на градот Скопје, републичката 

организација надлежна за работите од областа на 
статистиката именува градска пописна^ комисија и 
поблиску ги утврдува нејзините задачи“. 

Член 5 
Во член 10 во уводната реченица по зборот „Ко-

мисија“ се додаваат зборовите- „,е стручно тело на 
републичката организација надлежна за работите од 
областа на статистиката која ги врши следниве ра-
боти“. 

Алинеја 1 се менува и гласи: 
„— ја координира работата на учесниците во По-

писот на подрачјето на општината“; 
Во алинеја 2 по зборовите: „во Пописот“ запир-

ката и зборовите: „во соработка со републичката 
организација надлежна за работите од областа на 
статистиката“ се бришат. 

Алинеите 3, 13 и 14 се бришат. 

Член 6 
Во член 11 ставовите 2 и 4 се бришат. 

Член 7 
Во член 12 став 1 се брише. 

Член 15 се брише. 
Член 8 

Член 9 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија“. 

92. 
Врз основа на Амандманот LXXV точка 3 алине-

ја 3 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, претседателот на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за работните односи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 1 
март 1991 година. 

Бр. 08-655/1 
1 март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 700 динари. Овој број чини 30 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за работните односи („Службен вес-

ник на СРМ“ бр. 20/90 и 27/90) во членовите 34, 
став 4, 35 став 3 и 36 по зборот „,заштита“ се става 
запирка и се додаваат зборовите: „основно образо-
вание“. 

Член 2 
Во членот 59 бројот „1990" се заменува со бројот 

„1991". 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќ е се применува од 1 јануаг 
ри 1991 година. 

93 . 
Врз основа на Амандман LXXV, точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, претседателот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУ-
ВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД 

ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА 
ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ - КАВАДАРЦИ 

Се прогласува Законот за престанување на важ-
носта на Законот за обезбедување средства за нами-
рување на дел од обврските создадени со изградбата 
на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата одржана на 1 
март 1991 година. 

Бр. 08-657/1 
1 март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Социјалистичка Република 
Македонија, 

Киро Глигоров, с. р 

Претседател 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија, 
Стојан Андов, с р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ 
НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАД-

БАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ - КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Законот за обезбедување средства за намирување 

на дел од обврските создадени со изградбата на про-
ектот „Фени“ — Кавадарци („Службен весник на 
СРМ“ бр. 3/85, 35/85, 44/85, 44/88, 48/88, 4^/88. 51/88 
и 29/89) престанува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

94. 
Врз основа на став з на член 5-а од Законот 

за Агенцијата за преструктуирање и развој („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 20/90 и 36/90), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 март 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ И РАЗВОЈ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
јавното претпријатие Агенција за преструктуирање и 
развој. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-656/1 
1 март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с, р. 

95. 
Врз основа на член 316 став 2 амандман XVII 

точка 8, член 318 став 2 од Уставот на СР Македо-
нија ,и Одлуката за вклучување на СР Македонија во 
основањето на Работната заеднина „Регија на Средев 
и Јужен Јадран“ („Службен весник на СРМ“ број 
16ј/90), Собранието на СР Македонија, на својата^ 
седница одржана на 28 февруари и 1 март 1991 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА ВО ОСНОВАЊЕТО КОНФЕРЕН-
ЦИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СОБРАНИЈАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОБРАНИ-
ЈАТА НА ИТАЛИЈАНСКИТЕ РЕГИИ ЗА СРЕДЕН И 

ЈУЖЕН ЈАДРАН 

1. Собранието на СР Македонија го прифаќа 
учеството во основањето на Конференцијата на прет-
седателите на собранијата на југословенските репуб-
лики и собранијата на италијанските регии за Сре-
ден и Јужен Јадран. 

2. Собранието на СР Македонија ги прифаќа ак-
тивностите на Конференцијата низ кои ќ е се оства-
рува соработката на собранијата на југословенските 
републики и на италијанските регии за Среден и 
Јужен Јадран. 

3. Собранието на СР Македонија го овластува 
претседателот на Собранието на СР Македонија Сто-
јан Андов, од , името на Собранието на СР Маке-
донија, да ја потпише Заедничката изјава за основа-
ње Конференција на претседателите на собранијата 
на југословенските републики и собранијата на ита-
лијанските регии за Среден и Јужен Јадран. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка; 
Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-634 
28 февруари и 1 март 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

96. 
Врз основа на точка 6 од Амандманот LXXIV 

на Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја„ Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25 февруари 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ 

ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I 
Во Одлуката за образување на постојани работ-

ни тела на Собранието на СР Македонија, што Со-
бранието на СРМ ја донесе на седницата одржана 
на 25 јануари 1991 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 5/91) во делот III став 1 во точка 13 зборо-
вите: „градежништво и урбанизам“ се бришат. 
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По точката 13 се додава нова точка 13-а која 
гласи.-

,13-а Комисија за градежништво и урбанизам“. 
Точката 17 се менува и гласи: 
„17 Комисија за здравство“. 
По точката 17 се додава нова точка 17-а која 

гласи. 
„17-а Комисија за труд и социјална политика“. 

II 

Потточката 13 се менува и гласи: 
„13) Комисија за заштита на човековата око-

лина“. 
Комисијата има претседател и 8 члена. Претсе-

дателот и 5 члена се избираат од редот на пратени-
ците на Собранието на СРМ, а 3 члена се од редот 
на одделни органи, стопански и други организации 
и стручни лица од областа што се во надлежност на 
Комисијата. 

Комисијата ги проучува, разгледува и претресува 
прашањата на утврдување и следење на спроведува-
њето на политиката и донесувањето на некои општи 
акти во областа на: 

— заштитата и унапредување на човековата око-
лина, воздухот, земјата и водите,-

— спречување на штетната бучава,-
— заштита од јонизирачко зрачење и други штет-

ни дејствија за животот и здравјето на луѓето и по-
себни мерки) на сигурност при употреба на нуклеарна 
енергија,-

— други прашања од областа на заштитата на 
човековата околина. 

После потточката 13 се додава нова потточка 
13-а која гласи: 

„13-а Комисијата за градежништво и урбанизам“. 
Комисијата има претседател и 8 члена. Претсе-

дателот и 5 члена се избираат од редот на пратени-
ците во Собранието на СРМ, а 3 члена се од редот 
на одделни стопански и други организации и заед-
ници и стручни лица од областа на градежништвото 
и урбанизмот 

Комисијата ги проучува, разгледува и претресува 
прашањата на утврдувањето и следењето ра полити-
ката и донесувањето на закони и општи акти во об-
ласта на: 

— просторно и урбанистичко планирање и уреду-
вање во градежното земјиште; 

— добрата во општа употреба; 
— станбено и комунално стопанство; 
— градежништво и инвестициона изградба; и 
— други прашања од областа на градежништвото 

и урбанизмот. 
Потточката 17) се менува и гласи: 
„17) Комисија за здравство“. 
Комисијата има претседател и 10 члена. Претсе-

дателот и 7 члена се избираат од редот на прате-
ниците во Собранието на СРМ, а 3 члена се од 
редот на научни и стручни органи и организации 
од областа на здравството. 

Комисијата разгледува, проучува и претресува 
прашања што се однесуваат на утврдување и следе-
ње на спроведувањето на политиката и донесување 
на закони и општи акти во областа на-

— системот, организацијата, развојот и унапре-
дувањето на здравствената дејност и здравственото 
осигурување ; 

— следење на здравствената состојба на населе-
нието; 

— заштита од заразни болести; 
— производство и снабдување со лекови, меди-

цинска опрема, санитетски уреди и материјали, от-
рови И опојни Дроги; И 

— стручно усовршување на здравствените работ-
ници и соработници 

По потточка 17) се додава нова потточка 17-а 
која гласи: 

„17-а Комисија за труд и социјална политика“1.' 
Комисијата има претседател и 8 члена Претсе-

дателот и 5 члена се избираат од редот на прате-
ниците во Собранието на СРМ, а 3 члена се од ре-
дот на научни и стручни органи и организации од 
областите од надлежност на Комисијата. 

Комисијата разгледува, проучува и претресува 
прашања што се однесуваат на утврдување и следе-
ње на спроведувањето на политиката и донесување 
на закони и општи акти во областа^ на: 

— работните односи и заштита на работниците 
на работа 

— заштита на жената на работа и заштита на 
мајчинството; 

— вработеноста и вработувањето; 
— личните доходи и животниот стандард, 
— социјална политика,-
— популациона политика, семејството; 
— односот меѓу родителите и децата, старател-

ството и посвојувањето; 
— системот, организацијата ,развојот и унапре-

дувањето на социјалната општествената заштита на 
децата; и 

— вработувањето и системот на пензиското и ин-
валидското осигурување, боречка инвалидност, зашти-
та и други прашања од областа на трудот и социјал-
ната политика. 

III 
Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќ е се 

објави во „Службен весник на Социјалистичка Ре 
публика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-645/1 
28 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

97. 
Врз основа на Амандманот LXXIV точка 6 од 

Уставот на СРМ, а во врска со членовите 207, 208 и 
209 од Деловникот на Собранието ца Социјалистичка 
Република Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата одржана на 
25 февруари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 

КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I. За претседател и членови на комисиите на 
Собранието на СРМ се избираат: 

1. Законодавно-правна комисија 
а) За претседател 
Томислав Стојановски, 
б) за членови: 
Драги Гроздановски, 
Александар Гештаковски, 
Туше Гошев, 
Наќе Стојановски, 
Абдурахман Халити, 
Панчо ^Минов, 
Ефтим Манев. 

2. Комисија за надворешно-политички прашања и 
односи со странство 

а) За претседател 
Бранко Црвенковски, 
б) за членови: 
Алил Џаферрски, 
Јордан Бошков, 
Горѓи Котевски, 
Цветан Јовчески, 
Ешреф Алији, и 
Славе Наумовски, 
3. Комисија за општествено-политички систем 
а) За претседател 
Зоран Крстевски. 
б) за членови: 
Љупчо Јакимоски, 
Богдан Неделковски, 
Владимир Митевски, 
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Алил Џафероски, и 
Агим Фазлиу. 

4.. Комисија за внатрешна политика и општонародна 
одбрана 

а) За претседател 
Љубомир Поповски, 
б) за членови: 
Томислав Стефковски, 
Борис Змејковски, 
Благоја Чкатроски, 
Васил Зимбаков, 
Наќе Стојановски, 
Исмет Рамадани, 
Панчо Минов, и 
Божо Рајчевски. 

\ 

5. Комисија за деловнички прашања 
а) За претседател 
Насер Зибери, 
б) за членови: 
Михаил Пановски, 
Туше Гошев, 
Панчо Мицов, и 
Ефтим Манев. 

6. Комисија за економска политика и развој 
а) За претседател 
Шабан Превала, 
б) за членови: 
Вецко Личоски, 
Петар Темелковски, 
Душан Николовски, 
Ванчо Младенов, 
Џелил Таири, и 
Јаким Ивановски. 

^ 7. Комисија за финансирање и буџет 
а) За претседател 
Славјанка Стојановска, 
б) за членови: 
Ламбе Арнаудов, 
Благој Тошев, 
Бранко Блажески, 
Наиф Мустафа, 
Тодор Димов, и 
Тодор Петров. 

8. Комисија за заштита на човековата околина 
а) За претседател 
Аслан Селмани, 
б) за членови-
Ташко Киров, 
Борко Ѓорчески, 
Ристо Келешов, 
Душко Арсовски, и 
Јован Манчевски. 

9. Комисија за градежништво и урбанизам 
а) За претседател 
Биљана Лазаревска, 
б за членови-
Никола Апостолоски, 
Горѓи Бојковски, 
Страшо Милковски, 
Неџадин Џафери, и 
Димитар Димитровски. 

10. Комисија за стопанство 
а) За претседател 
Петар ѓорѓиев, 
б) за членови: 
Михаил Пановски, 
Симон Ивановски, 
Хамит Алиу, 
Симон Наумоски, 
Љубосав Иванов, и 
Благој Тошев. 

11. Комисија за земјоделство и шумарство 

а) За претседател 
Марин Миленкоски. 
б) за членови: 
ЕГетре Трајкоски, 
Трајан Мидевски, 
Газменд Ајдарага, 
Тиме Андонов, и 
Ванчо Златанов 

12г Комисија за здравство 

а) За претседател 
Душан Трпчевски, 
б) за членови: 
Томислав Пецаков, 
Гоце Андоновски, 
Јован Николов, 
Ферид Садику, 
Ѓулистана Јумеровска, 
Димитар Трпеноски, и 
Гоце Темелковски. 

13. Комисија за труд и социјална политика 
а) За претседател 
Бранко Арсовски, 
б) за членови: 
Гоце Темелковски, 
Ристо Јованов 
Стојмир Цветковски, 
Никола Стојановски, и 
Н а и ф Мустафа. 

14. Комисија за мандатно-имунитетни прашања 
а) За претседател 
Душко ѓорѓески. 
б) за членови: 
Ристо Јованов, 
Хисни Шаќири, 
Теодосија Паунов, и 
Ристо Стаменов. 

П. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-644/1 
25 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Стојан Андов, с. р. 

98. 
Врз основа на член 228, став 2 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
46/90) и член 29 од Законот за личните доходи и 
другите надоместоци на пратениците во Собранието 
на СР Македонија и другите избрани и именувани 
лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 
36/90), Извршниот совет на Собранието на СРМ до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ГОДИШЕН ОДМОР И ИСПРАТНИНАТА ПРИ ЗА-
МИНУВАЊЕТО ВО ПЕНЗИЈА НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ, РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЦИТЕ 

ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Висината на надоместокот за1, користење на го-

дишниот одмор на функционерите, раководните ра-
ботници и работниците во органите на управата се 
утврдува во висина на просечен месечен чист личен 
доход по работник исплатен во стопанството на СФРЈ 
во претходните три месеци пред исплатувањето. 
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Член 2 
Висината на испратнината при заминување во 

пензија на функционерите, раководните работници 
и работниците во органите на управата се утврдува 
во висина на трикратен износ на просечниот месечен 
чист личен доход по работник исплатен во стопан-
ството на СФРЈ во претходните три месеци пред 
исплатувањето 

Член 3 
Оваа одлука се применува и на работниците во 

органите, организациите и службите од член 229 
од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ“ бр 46/90) 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија'-, а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1991 година. 

Бр. 23-442/1 Претседател 
март 1991 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

99. 
Врз основа на член 7 од Законот за Републички-

от фонд за развој („Службен весник на СРМ“ број 
20/90), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
1. За директор на Републичкиот фонд за развој 

се именува д-р Мирољуб Шукаров, виш научен со-
работник во Економскиот институт — Скопје. 

2 Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 

' на СРМ“. 
Бр. 17-405/1 

22 февруари 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, с р. 

100. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90). 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКИОТ 

ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА 

i. За директор на Педагошкиот завод на Маке-
донија се именува м-р Киро Попоски, директор на 
Републичкиот завод за унапредување на образова-
нието и воспитувањето. 

2 Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр 17-81/3 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с р 

101. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за 

Агенцијата за преструктуирање и развој („Службен 
весник на СРМ“ бр 20/90 и 36/90), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ 

И РАЗВОЈ 

1. За претседател и членови на Советот на Аген-
цијата за преструктуирање и развој се именуваат-

а) за претседател. 
— Томе Митковски, , генерален директор на 

,ГОТЕКС“ - Охрид,-
б) за членови 
— д-р Благоја Георгиевски, професор на Економ-

скиот факултет во Скопје; 
— д-р Делчо Јовановски, директор на Инсти-

тутот при МЗ „Тито“ и професор на Машинскиот 
факултет — Скопје; 

— д-р Лилјана Мишкова-Кајевска, научен совет-
ник во Економскиот институт — Скопје,-

д-р Ристо Лозановски, дописен член на МАНУ, 
професор на Земјоделскиот факултет во Скопје (во 
пензија); 

— Томе Неновски, директор на Секторот за ана-
лиза при Народната банка на СРМ; 

— Љупчо Поповски, претседател на А. Д — 
Стопанска банка Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,„Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-344/1 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

102. 
Врз основа на член 1.53 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1. За потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи се назначува Јордан Арсовски, 
досегашен потсекретар во Секретаријатот 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ 

Бр. 17-350/1 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигсрие Гоговски, с р 

103. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 
40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи се назначува Ѓорѓија Јанчевски, 
досегашен помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи. 

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

Бр 17-351/1 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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104. 
Врз основа на член 153 став з од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 
40/90), Извршниот соѕет на Собранието на СР Маке 
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи се назначува Борис Чаушевски, 
досегашен помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи 

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

Бр. 17-352/1 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с р. 

105 
Врз основа на член 153 став з од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 
40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1 За помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи се назначува Илија Симовски, до-
сегашен помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи 

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

Бр 17-353/1 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с р 

106 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот з а 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 
40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1 За советник на републичкиот секретар за внат-
решни работи се назначува Љубомир Фишиќ, досе-
гашен советник на републичкиот секретар за внат-
решни работи. 

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

107. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕ 

ПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1 За советник на републичкиот секретар за внат-
решни работи се назначува Реџеп Муслиу, досегашен 
советник на републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти 

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

Бр. 17-355/1 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с р. 

108. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 
40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1. За советник на републичкиот секретар за внат-
решни работи се назначува Тихомир Николовски, до-
сегашен советник на републичкиот секретар за внат-
решни работи. 

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

Бр. 17-356/1 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

109. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, 

КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Се разрешува од должноста потсекретар во 
Републичкиот комитет за образование, култура и 
физичка култура Илхами Емин, поради исполнување 
на условите за пензија, заклучно со 28. II. 1991 годи-
на, кога му престанува работниот однос. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СР Македонија“. 

Бр. 17-354/1 Бр. 17-357/1 
14 февруари 1991 година 14 февруари 1991 година 

Скопје Скопје 
Претседател Претседател 

на Извршниот совет, на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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110. 
Брз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
образование, култура и физичка култура, сметано од 
1 III. 1991 година, се назначува Нијази Лиманоски, 
досегашен помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за образование, култура и физичка 
култура. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СР Македонија“. 

Бр. 17-358/1 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

111 . 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за пре-

мер, катастар и запишување на правата на недвиж-
ностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесува 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

ВО 1991 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се определуваат работите од 

премерот, катастарот и запишување на правата на 
недвижностите што ќе се извршуваат во општините 
во Републиката во 1991 година. 

Во 1991 година премер и катастар на недвижнос-
тите (ќе се врши во подрачјата на општините- Коча-
ни, Делчево, Виница. Кумано,во, Свети Николе, Кри-
ва Паланка, Кратово, Прилеп, Струмица, Тетово, Ти-
тов Велес, Битола, Центар, Кисела Вода, Гази Баба и 
Карпош (во град Скопје) и Кавадарци 

Со Програмата се опфатени следните видови на 
работа 

A. Премер и катастар на недвижностите со за-
пишување на правата на недвижностите, 

Б. Бонитирање на земјиштето; 
B. Основни геодетски работи; и 
Г. Спроведување на измени на податоците на, 

премерот на недвижностите во катастарските операти 
и пресметување катастарски приход и облог на да-
нокот на граѓаните од земјоделска дејност. II 

А ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ СО , 
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОС-

ТИТЕ 

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа 
програма се состои од. 

— отпочнување на нов премер и 
— продолжување на премерот кој е во тек. 
Отпочнување на нов премер ќе се врши на не-

премерените подрачја на општините Кочани, Делче-
во, Виница, Титов Велес, Битола и Кавадарци 

Продолжување на премерот кој е во тек ќе се 
врши на подрачјата на општините: Кочани, Кумано-
во, Свети Николе, Крива Паланка, Кратово, Прилеп, 
Струмица, Титов Велес, Битола Делчево и Центар, 
Кисела Вода Гази Баба и Карпош (во град Скопје) 

Премерот и катастарот на недвижностите пред-
видени со Програмата во 1991 година ги опфаќа 
следните видови на работа- подготвување на недвиж-
ностите за авионско снимање; поставување и одре-

дување на врзни точки; авионско снимање и изгот-
вување фотодокументација за снимените недвижно-
сти; дешифрирање на недвижностите, пресметување 
координати и коти на геодетски точки; реституција 
на снимените недвижности, картографска обработка 
на оригиналите (плановите) на снимените недвижнос-
ти, пресметување на површини на катастарски парце-
ли на земјиштето, катастарско класирање на сниме-
ното земјиште; мерење и вршење увид на згради, 
делови од згради (станови), помошни објекти и про-
стории, дополнителен премер на недвижностите; из-
лагање на јавен увид на податоците од премерот и 
запишување на правата на недвижностите; изготву-
вање на катастарски операти на недвижностите и 
умножување (репродукција) на изготвените оригинали 
(планови). 

1. Подготвување на недвижностите за авионско 
снимање 

Ќе се изврши подготвување на недвижностите за 
авионско снимање на непремереното подрачје на 
општина; Кочани кое ги опфаќа следните 22 катастар-
ски општини (во натамошниот текст: КО)- Рајчани, 
Пантелеј, Нивичани, Лешки, Пашаџиково, Јастребник, 
Горно-Долно Градче Црвена Нива, Припор, Вранин-
ци, Безиково, Речани, Пресека, Лепопелци, Ново Се-
лани, Жигарци, Бурилчево. Кучичино, Теранци, Ви-
довиште, Мородвис и Зрновци, на вкупна површина 
од 25 269 хектари, на ^ п р е м е р е н о т о подрачје на 
Општина Делчево, КО Дулица на површина од 2 366 
хектари, на подрачјето на Општина Виница, КО град 
Виница — градежен реон, на површина од 600 хек-
тари; на подрачјето на Општина Титов Велес, КО 
град Титов Велес — градежен реон, на површина од 
300 хектари, на подрачјето на Општина Битола на 2 
КО Логоварди и Егри на површина од з 893 хектари 
и на подрачјето на Општина Кавадарци, на изграде-
ниот дел на 3 КО Кавадарци, Ваташа и Глишиќ на 
површина од 800 хектари 

2. Поставување и одредување на врзни точки 
Ќе се изврши поставување и одредување на врз-

ни точки на земјиштето на кое ќ е се врши премер 
на подрачјето на- Општина Кочани, во размер 1 2500 
на површина од 25 269 хектари, Општина Делчево, 
во размер 1-2500 на површина од 2 366 хектари, Оп-
штина Виница, КО град Виница - градежен реон, 
во размер 1:1000 на површина од 600 хектари, Оп-
штина Титов Велес, КО град Титов Велес — граде-
жен реон. во размер 1 1000 на површина од зоо 
хектари, Општина Битола во размер 1-2500 на повр-
шина од 3 893 хектари и Општина Кавадарци, изгра-
дениот дел на з КО во размер 1 1000 на површина 
од 800 хектари 

3. Авионско снимање на недвижностите 
Ќе се изврши авионско снимање на недвижнос-

тите и ќе се изготви фото-техничка документација 
(контакт-копии, фотоскици и дијапозитиви) на сниме-
ното подрачје на општините: Кочани на 22 КО (по-
именично дадени во точка бр 1) на површина од 
25 2.69 хектари; Делчево на КО Дулица на површина 
од 2 366 хектари,- Виница, КО град Виница — граде-
жен реон на површина од 600 хектари; Титов Велес, 
дел од градежен реон на КО Титов Велес на повр-
шина од 300 хектари, Битола на 2 КО (поименично 
дадени во точка бр 1) на површина од 3 893 хекта-
ри и Кавадарци на дел од 3 КО (поименично дадени 
во точка бр 1) на површина од 800 хектари 

4. Дешифрирање на снимените недвижности 
Ќе се изврши дешифрирање на деталот на сни-

мените недвижности на подрачјето на општините: 
Кочани на 22 КО (поименично дадени во точка ,бр. 
1) во размер 1 -2500 на површина од 24 942 хектари 
и размер 1 1000, на изградениот дел од 6 КО (Видо-
виште, Мородвис, Кучичино, Зрновци, Теранци и Жи-
га рци), на површина од 327 хектари, Делчево на КО 
Дулица во размер 1 2500 на површина од 2 366 хек-
тари; Виница на КО град Виница — градежен реон 
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во размер 1:1000 на површина од 600 хектари; Титов 
Велес, дел од градежниот реон на КО Титов Велес 
во размер 1 1000 на површина од 300 хектари, Би-
тола на 2 КО: Логоварди и Егри во размер 1:2500, 
на површина од 3 793 хектари и во размер 1:1000, на 
површина од 100 хектари и Кавадарци на дел од 3 
КО (поименично дадени во точка бр. 1) на површина 
од 800 хектари. 

5. Пресметување на координати и коти 
на врзни точки 

Ќ е се изврши пресметување координати и коти 
на врзни точки на снименото подрачје на општините: 
Кочани на 22 КО (поименично дадени во точка бр. 
1) на површина од 25 269 хектари; Делчево, КО Ду-
лица на површина од 2 366 хектари ; Виница, КО 
град Виница — градежен реон на површина од 600 
хектари; Титов Велес, дел од градежниот реон на 
КО Титов Велес на површина од 300 хектари и Бито-
ла на 2 КО: Логоварди и Егри на површина од 3 893 
хектари. 

6. Реституција на снимените недвижности 
Ќ е се изврши реституција на деталот на сниме-

ните недвижности на подрачјето на општините: Ко-
чани на 1 КО, градежен реон на град Кочани во 
размер 1:1000, на површина од 1125 хектари; Кума-
ново на дел од 1 КО, градежен реон на град Кума-
ново во размер 1:1000 на површина од 1 500 хектари 
и Битола на 2 КО - Логоварди и Егри во размер 
1:2500 на површина од 3 793 хектари и во размер 
1:1000 на површина од 100 хектари. 

7. Картографска обработка на оригинали 
Ќ е се изврши картографска обработка на ориги-

нали (планови) на снимените недвижности на под-
рачјето на општините: Кочани на 1 КО, градежен 
реон на град Кочани во размер 1:1000 на површина 
од 1125 хектари; Куманово на дел од 1 КО, граде-
жен реон на град Куманово во размер 1:1000 на по-
вршина од 1 500 хектари; Битола на 2 КО: Логовар-
ди м Егри во размер 1:2500 на површина од 3 793 
хз. и во размер 1:1000 на површина од 100 хектари и 
Свети Николе на 1 КО, градежен реон на град Свети 
Николе во размер 1:1000 на површина од 320 хек-
тари. 

8. Пресметување на површини на недвижностите 
Ќ е се изврши пресметување на површините на 

парцелите на снименото подрачје на општините: Све-
ти Николе — КО Свети Николе во размер 1:2500, 
на површина од 3 410 хектари и во размер 1:1000, 
на површина од 320 хектари,- Кочани на 2 КО: Ко-
чани и Оризари, во размер 1:2500 на површина од 
2 763 хектари и во размер 1:1000, на површина од 
1 125 хектари; Битола на 2 КО: Логоварди и Егри, 
во размер 1:2500 на површина од 3 793 хектари и во 
размер 1:1000 на површина од 100 хектари и град 
Скопје, Општина Гази Баба, дел од КО Маџари и 
КО Сингелиќ во размер 1:1000 на површина од 734 
хектари. 

9. Катастарско класирање на земјиштето 
Ќ е се изврши катастарско класирање на сниме-

ните недвижности на подрачјето на општините: Би-
тола на 2 КО: Логоварди и Егри на површина од 
3 893 хектари,- Кочани на 5 КО: Лепопелци, Ново 
Селани, Жигарци, Бурилчево и Кучичино на површи-
на од 2 917 хектари; Титов Велес на дел од КО Ти-
тов Велес на површина од 300 хектари и Виница 
на дел од КО Виница на површина од 600 хектари. 

10. Мерење и вршење увид на згради 
Ќ е се врши мерење и вршење увид на згради, 

деловите од згради (становите), деловните простории, 
стопанските, јавните и други објекти, гаражи, шупи 
и помошни простории на подрачјата каде што се 
врши премер на општините: Кочани на КО Вање,-
Титов Велес, дел од КО Титов Велес; Битола, дел од 
КО Битола; Крива Паланка на 5 КО; Дурачка Река, 
Станци, Б'с, Дренак и Мартиница; Свети Николе, дел од 

КО Свети Николе; Куманово, дел од КО Куманово и 
град Скопје, Општина Карпош на 2 КО: Карпош и 
Горче Петров. 

11. Дополнителен премер — реамбулација 
Ќе се врши дополнителен премер и реамбулаци-

ја на настанатите измени на снименото земјиште 
кои настанале во времето од авионско снимање на 
земјиштето до излагање на јавен увид на подато-
ците од премерот на недвижностите. 

Дополнителниот премер ќе се врши на земјиш-
тето каде премерот е во тек на подрачјето на оп-
штините: Крива Паланка — КО Крива Паланка на 
површина од 486 хектари; Делчево на 2 КО — Дел-
чево и дел од Македонска Каменица на површина од 
4 215 хектари; Кратово на 2 КО: Кнежево и Емирица 
на површина од 4 249 хектари; Прилеп на дел од КО 
Прилеп на површина од 2 ооо хектари,- Струмица на 
3 КО: Самоилово-Бајково, Ново Село и дел од КО 
Струмица, на површина од 3 988 хектари и град 
Скопје на КО Центар I на површина од 660 хектари. 

12. Учество на геодетски стручни лица во излагање 
на јавен увид на податоците од премерот 

на недвижностите 
Ќ е се изврши излагање на јавен увид на пода-

тоците од премерот на недвижностите при што ќ е 
се утврдуваат и запишуваат правата на недвижности-
те како и товарите кои постојат на недвижностите 
на подрачјето на општините: Крива Паланка — КО 
Крива Паланка на површина од 486 хектари,- Делчево 
на 2 КО: Делчево и дел од Македонска Каменица на 
површина од 4 215 хектари,- Кратово на 2 КО: Кне-
жево и Емирица на површина од 4 249 хектари,- При-
леп на дел од КО Прилеп на површина од 2 ООО 
хектари; Струмица на 3 КО: Самоилово-Бајково, Но-
во Село и дел од КО Струмица на површина од 
3 988 хектари ,и град Скопје на КО Центар I на по-
вршина од 660 ха 

13. Изготвување на катастарски операт 
Ќе се изготват по механографски пат катастар-

ски операти на недвижностите посебно за секоја ка-
тастарска општина за премереното подрачје на оп-
штините- Крива Паланка — КО Крива Паланка на 
површина од 486 хектари; Делчево — КО Делчево на 
површина од 2 784 хектари; Кратово на 2 КО: Кне-
жево и Емирица, на површина од 4 249 хектари; 
Струмица на 2 КО-. Самоилово-Бајково и Ново Село, 
на површина од 2 738 хектари,- Тетово - КО Тетово 
на површина од 2 241 хектар и град Скопје — КО 
Центар I, на површина од 660 ха. 

Со изготвување на катастарските операти како 
последна фаза од премерот, ќ е биде установена ка-
тастарската евиденција на недвижностите добиени, со 
премерот кој е извршен според Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
за секоја катастарска општина посебно. 

14. Репродукција на оригинали 

Ќ е се изврши репродукција на изготвените ори-
гинали (планови) за премереното подрачје на општи-
ните: Крива Паланка — КО Крива Паланка во раз-
мер И :1000, на 22 оригинали, на површина од 486 
хектари,- Делчево на КО Делчево во размер 1:1000 
на 20 оригинали, на површина од 450 хектари и во 
размер 1 -.2500 на 10 оригинали, на површина од 
2 334 хектари, Кратово на 2 КО: Кнежево и Емирица 
во размер 1-2500 на 19 оригинали, на површина од 
4 249 ха,- Струмица на 2 КО: Самоилово-Бајково и 
Ново Село во размер 1-2500, на 11 оригинали на по-
вршина од 2 738 хектари; Тетово — КО Тетово во 
размер 1:1000, на 40 оригинали на површина од 760 
хектари и во размер 1:2500 на 7 оригинали, на повр-
шина од 1 481 хектар и град Скопје — КО Центар I 
во размер 1 :1000, на 28 оригинали, на површина од 
660 хектари. 



1 март 1991 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 - Стр. 117 

Б. БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Ќе се врши бонитирање на интензивно земјо-
делско земјиште на кое ќе се врши комасација на 
подрачјето на општина Битола на катастарските оп-
штини : Логоварди и Егри на површина од 3 896 хек-
тари 

В ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКА РАБОТИ 

На подрачјето на Општина Виница (град Вини-
ца), Општина Титов Велес (дел од град Титов Велес) 
и Општина Кавадарци (град Кавадарци) ќе се обно-
ват, дополнат, постават, одредат и пресметаат коор-
динати и коти на полигонометриска и нивелманска 
мрежа. 

Г. СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗМЕНИ ВО КАТАСТАРСКИ 
ОПЕРАТИ 

Ќе се врши одржување на катастарски операти 
на 1 718 катастарски општини (1 718 катастарски опе-
рати) што ги има во Републиката Одржувањето ќ е 
се врши во електронскиот сметачки центар во Ре-
публичка геодетска управа по пат на автоматска об-
работка на податоците при што-

1. Ќ е се спроведат настанатите измени на пода-
тоците на премерот и катастарот на недвижностите 
во катастарските операти на 1718 катастарски оп-
штини во Републиката. Бројот на измените за 1991 
година се планира по сите основи да изнесува околу 
170.000 

2. Ќ е се изврши пресметување на катастарскиот 
приход на земјиштето на постојните 1 718 катастар-
ски општини во Републиката. 

3. Ќ е се врши пресметување и обработка на да-
нок и придонеси на граѓаните кои остваруваат при-
ход од земјоделска дејност во Републиката. Обработ-
ката на даноци ќ е се врши за околу 300.000 даноч-
ни обврзници во Републиката 

III. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 
За извршување на работите од оваа програма се 

обезбедуваат средства од Републичкиот буџет- во ви-
сина од 20.000.000,00 динари. 

Висината на средствата од став 1 на оваа глава 
се утврдени според трошоците на премерот и катас-
тарот на недвижностите во 1990 година. Висината на 
средствата за 1991 година ќе се валоризираат според 
реалните трошоци на премерот и катастарот на нед-
вижностите во 1991 година 

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“ 

Бр. 23-302/1 
21 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р 

тар за општостопански работи, мало стопанство, ту-
ризам и пазар донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
ЗА КОИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОС-

ТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ 

I. Претпријатијата што се занимаваат со произ-
водство, односно со вршење на услуги се должни да 
доставуваат известување за цените заради следење и 
тоа: 

1. Триесет дена пред почетокот на применувањето на цените за следните производи и услуги: 

Ред 
бр. Гранка Група Подгрупа 

1 2 3 4 5 

1. 0400 04000 
Област 04 — 

0401 
Водостопанство 
Искористување и употреба на водоискористување на 
води за наводнување 

2. 0606 06060 
Област 06 — 

060601 
Сообраќај и врски 
Превоз на патници во градскиот и приградскиот 
сообраќај 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Ѓ 

8. 

1001 
1003 
1003 
1003 
1003 

1003 

10012 
10031 
10032 
10034 
10035 

10039 

Област 10 — 
100200 
10031 
100320 
100034 
100350 

100390 

Станбено-комунална дејност 
Станбена дејност (станарина) 
Производство и дистрибуција на вода 
Пречистување и одведување на отпадни води 
Производство и дистрибуција на топлота 
Одржување и чистота на градови и населби (изнесу-
вање на смет) 
Други комунални дејности: гробишта, погребна служ-
ба (погребни услуги) 

9. 

10. 
11. 

1201 

1003 
1302 

12035 

10034 
13021 

Област 12 — Образование, наука, култура и информации 
120350 Радио и телевизија (надоместок за користење на ра-

дио-дифузни приемници) 
100340 Искористување на термални води 
130211 Општествена заштита на децата (детски градинки) 

112. 
Врз основа на Амандман LXIX од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, член 8 од Устав-
ниот Закон за спроведување на амандманите L,XIX 
до LXXX од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија (.,Службен весник на СРМ“, бр. 28/90), 
а во врска со Одлуката за начинот на преземање на 
работите од општинските органи на управата („Служ-
бен весник на СРМ“, бр. 1/91 и 8/91) и член 5 од 
Законот за општествена контрола на цените („Служ;-
бен весник на СРМ“, бр 2Q/90), републичкиот секре-
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2. Петнаесет дена пред почетокот на применување на цените за следните производи и услуги: 

1201 12031 120311 Учебници за основно и средно образование 

3. Пет дена пред почетокот на применувањето на цените за следните производи и услуги: 

1. 1201 12031 120312 Новинско-издавачка дејност (дневно-информативните 
весници освен информативните весници од локален 
карактер) 

4. Три дена по примената на цените за следните производи и услуги: 

1. 

2. 

3. 

4. 

1102 

0605 
0605 
0605 

11020 

06050 
06050 
06050 

110201 Осигурување на имоти и лица — задолжително на 
моторните возила 

060501 Превоз на патници во друмскиот сообраќај 
060502 Превоз на стоки во друмскиот сообраќај 
060503 Услуги во друмскиот сообраќај 

II. Известувањето на цените на производите i 
услугите од точка 1 на оваа наредба содржат: 

1. Име, фирма на давателот на услугата, односно 
производителот (основни показатели, улица, број, те-
лефон, одговорно лице-директор) ; 

2 Назив на производот, односно услугата,-
з. Цена која е во примена; 
4 Дата на примена на новата цена,-
— Соодветно образложение со назначување на 

квалитативните фактори на производството и услу-
гите, физички обем на производство, продуктивност, 
рентабилност, нето и бруто лични доходи, број на 
вработени и нивна структура, структура на трошоци-
те во цената посебно фиксни и посебно променливи, 
влијанијата на цените на влезните трошоци во струк-
турата на трошоците 

III. Известувањето за цените од точка 1 на оваа 
наредба се доставува во писмена форма до Репуб-
личкиот секретаријат за општо стопан ски работи, ма-
ло стопанство, туризам и пазар преку организациони-

те единици на Секретаријатот формирани за подрач-
јето каде што е седиштето на претпријатието 

IV Со влегувањето во сила на оваа наредба прес-
танува да важи Наредбата за определување на про-
изводи и услуги за кои претпријатијата се должни да 
достават известување на цените („Службен весник на 
СРМ“, бр. 44/89 и 21/90) и соодветните прописи на 
општините и градот Скопје со кои се уредуваат це-
ните на производите и услугите утврдени во оваа 
наредба. 

V. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 12-131/1 
1 март 1991 година 

Скопје 
Републички секретар 

за општо стопански работи, 
мало стопанство, туризам 

и пазар, 
Иван Митровски, с р 

113. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

432 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 20 , 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 19 декември 
1990 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 23 и 25 од Правил-
никот за станбени односи, донесен од работниците 
во Заводот за медицинска рехабилитација „Здравје“ 
во Скопје, со референдум одржан на 29 јуни 1988 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената организација на начин 
предвиден за објавување на општите акти 

3 Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на оспорените членови од правилникот означен 
во точка 1 од оваа одлука, затоа што во членот 23 
работниот придонес се вреднува со одреден број бо-
дови, без да има објективизирани критериуми за 
утврдување на придонесот, ниту е определен орган 
кој ќе даде оценка на резултатите од трудот, а во 
членот 25 не е прецизирано врз основа на кои стан-
дарди се врши вреднувањето на остварениот приход 
на работникот и членовите на неговото семејно дома-
ќинство, како и временскиот период во кој приходот 

е остварен, што не било во согласност со Уставот, 
односно било во спротивност со закон 

4. Судот на седницата утврди дека во член 23 
од Правилникот критериумот работен придонес е 
вреднуван преку утврдување на определен процент 
од вкупниот број на бодовите утврдени со основните 
критериуми односно на работник кој постигнува про-
сечни резултати му се определуваат определен број 
бодови 

Понатаму, во членот 25 од Правилникот допол-
нителниот критериум материјална положба на работ-
никот и на членовите на неговото семејно домаќин-
ство е вреднуван на тој начин што се утврдува опре-
делен процент од вкупниот број бодови утврдени 
за дополнителните критериуми, и е даден цензус 
на приходи остварени над редовниот просек односно 
од процент над приходот остварен од редовниот 
просек 

5 Според точка 5 став 3 од Амандман XXV на 
Уставот на СР Македонија работниците во здруже-
ниот труд за вкупна лична и заедничка потрошувач-
ка распоредуваат дел од доходот сразмерно со својот 
придонес во остварувањето на доходот. 

Според член 52 од Законот за основните права 
од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
60/89 и 42/90) работниците средствата за заедничка 
потрошувачка ги користат по основ на распределбата 
според трудот и солидарноста според основите и ме-
рилата утврдени со општиот акт односно колектив-
ниот договор. 
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Според член 42 и 42-а од Законот за станбените 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 
27/86, 21/89 и 1/90) давателот на станот на користење 
со општ акт ги утврдува условите и начинот на да-
вање станови на користење односно основите и мери-
лата за определување редот на првенство за давање 
стан во општествена сопственост. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека право е на работниците да ги утврдат 
основите и мерилата за распределба на средствата за 
заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и средствата 
за решавање на станбените прашања на работниците 
односно да ги утврдат основите и мерилата за опре-
делување редот на првенство за добивање на стан, 
имајќи ги притоа предвид принципите на распредел-
ба според трудот и солидарноста 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 23 од 
Правилникот е предвиден трудот односно работниот 
придонес како критериум за утврдување редот на 
првенство за доделување стан на користење, Судот 
оцени дека тој не е во несогласност односно не е во 

спротивност со означените уставни и законски од-
редби. 

6. Во поглед на наводите од предлогот во врска 
со критериумот за материјалната состојба на работ-
никот и членовите на неговот семејно домаќинство; 
Судот утврди дека се земени предвид сите приходи 
на работникот во измината година за утврдување на 
вкупните приходи во семејното домаќинство, како 
критериум за определување редот на првенство за 
учество во распределбата на станови, поради што 
оцени дека членот 25 од Правилникот не е во несог-
ласност односно не е во спротивност со означените 
уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 152/90 
19 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
М Р Јордан Арсов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - КИЧЕВО 
61. 

Врз основа на член 76 од Законот за вработува-
ње („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87) и член 14 
став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за вработување 
— Кичево (Пречистен текст). Собранието на СИЗ за 
вработување, на седницата одржана на 25 декември 
1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИ-

НАТА КИЧЕВО ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување на подрачјето на 

општината Кичево за 1991 година се утврдува по 
стапка од 0,535% освен за: 

— организациите од основното и средното на-
сочено образование и од социјалнава заштита кои 
плаќаат придонес од личен доход во висина од 50% 
од општата стапка; и 

— организаците од општествената заштита на 
децата, организациите што вршат дејности и зашти-
та на културните блага и од областа на сценско-
музичките дејности кои плаќаат придонес од личен 
доход во висина од 70% од општата стапка. 

Член 2 
Придонес за вработување плаќаат работниците и 

работодавците — членови на СИЗ за вработување. 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши за : 
— работниците во организациите од личниот до-

ход на работниците, во кои се содржани придонесите 
и даноците што се плаќаат од личен доход (бруто 
личен доход); 

— работниците вработени кај работодавецот од 
личниот доход во кој се содржани придонесите и да-
ноците што се плаќаат од личен доход (бруто личен 
доход), односно основицата на која се пресметуваат 
придонесите за ПИО и здравствено осигурување; 

— работодавецот од основицата според која се 
плаќа данок од ЛД; 

— за работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработување 
се утврдува на 12% од паушалниот износ на дано-
кот,- и 

— работниците на нривремена работа во стран-
ство, според основицата и стапката што ги утврдува 
Собранието на РСИЗ за вработување. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и наплатувањето 

на придонесот за вработување се применуваат соод-
ветните одредби од Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Облогот и наплатата на придонесот за вработува-
ње за работодавците и за работниците вработени кај 
работодавците го врши надлежниот орган за прихо-
ди во Општината 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на стап-
ката на придонесот за вработување на подрачјето 
на СИЗ за вработување — Кичево за 1990 година, бр. 
08-493/1 ОД 17. X. 1990 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот\ на доне-

сувањето, а ќ е се применува од 1 јануари 1991 го-
дина и ќ е се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-629/1 
25 декември 1990 година 

Кичево 
Претседател, 

Симјан Папазоски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка за утврдува-
ње појако право на владение по тужбата на тужител-
ката Даница Трпевска од с. Драчево — Скопско, ул. 
„ С т у д е н и ч а н и " бр. 16, против тужената Станоевска 
Борка и др. од с. Драчево, ул. „Драчевска“ бб. 

Се повикува тужениот Слободан Петрев Трпев-
ски со непозната адреса на привремена работа во 
СССР да се јави во Општинскиот суд Скопје II — 
Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен 
старател кој ќе ги заштитува неговите интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII П. 
бр. 2879/90. (27) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се 
води постапка за развод на брак склучен помеѓу ту-
жителот Дилевски Зоран од Скопје, ул. „Љуба Ива-
новиќ“ бр. 1 и Дилевска Влада, сега со непозната 
адреса на живеење. 
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Се повикува тужената Дилевска Влада во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во 
судот, да ја достави својата точна адреса на жи-
веење или да достави полномошно на лице кое ќ е 
ја застапува во постапката. Во спротивно, на туже-
ната ќ е и биде поставен: привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IV П. 
бр. 455/91. (28) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се 
води спор за развод на брак по тужбата на тужи“-
телката Виљдане Алимовска, моминско Бурнику, од 
Скопје, ул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 5/8, 
против тужениот Дурим Алимовски од Чикаго — 
САД, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Дурим Алимовски да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок да ја достави на судот 
точната адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во предвидениот 
рок, ќ е биде застапував од привремениот старател 
Никола Милованови^ адвокат од Скопје, ул. „Питу 
Гули-' бр. 70. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII П 
бр 183/91. (30) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Се повикува лицето Асани Шабан од с. Скудри-
ње, Гостиварско, сега со непозната адреса на живее-
ње во САД, во рок од 30 дена да се јави пред Оп-
штинскиот суд во Гостивар, каде што е тужен од 
страна на тужите л ите Мустафа Муарем и др., за на-
доместок на нематеријална штета 

Доколку во овој рок не се јави, истиот ќе го 
застапува дипл. правник Герасимовски Герасим од 
Гостивар, се до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 131/90. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за утвр-
дување право на сопственост по тужбата на тужите-
лот Етемоски Етем од с. Џепиште, Дебарско, против 
тужените Етемоска Ида, Етемоски Дилавер, Етемоски 
Кадри и Етемоски Реџеп, сите од с. Џепиште, Де-
барско, а сега со непозната адреса во Шведска. 
Вредност на спорот 5 000.00 динари. 

Се повикуваат тужените да се јават во овој суд 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или 
пак, во истиот рок да ја достават својата точна адре-
са на живеење. 

Доколку тужените не се јават во одредениот 
рок, судот ќе им постави привремен застапник кој 
(ќе ги штити нивните права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П бр 14/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред Општинскиот суд во Кавадарци е покре-
ната постапка за развод на брак по тужбата на ту-
жителот Фазлиов Рамадан од Кавадарци, против ту-
жената Фазлиова Драгиња, родена Миочиновиќ од 
с Мартиновиќи — Загреб, а сега со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужената Фазлиова Драгиња, роде-
на Миочиновиќ, да се јави во овој суд во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на овој оглас или 
во истиот рок да ја достави сегашната адреса на 
живеење или одреди свој полномошник кој ќ е ја 
застапува во постапката Во спротивно, судот ќе и 
одреди привремен застапник кој ќ е ги штити нејзи-
ните интереси до окончувањето на спорот чСудот 
како застапник го одредува адвокатот Томе Спанџов 
од Кавадарци 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П бр 268/90 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО 

Пред Општинскиот суд во Крушево е поднесена 
тужба за развод на брак по тужбата од тужителот 
Ахмет Тмушиќ од с Житоше, против тужената Ајша 

Арих Тмушиќ, родена Красиќ, од с. Бања, Нови Па-
' зар , а сега на привремена работа во Германија, со' 

непозната адреса. 
Се повикува тужената Ајша Тмушиќ, родена Кра-

сиќ, да се јави во рок од 30 дена во Општинскиот 
суд во Крушево или да одреди полномошник кој 
пред судот ќ е ги штити нејзините интереси Во 
спротивно, на тужената ќ е и биде одреден привре-
мен застапник кој ќе ја застапува пред судот до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Крушево, П. бр. 88/90. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за долг по тужбата на тужителот „Југобанка" А. Д. 
Београд — „Југобанка — Скопје, против тужената 
Цикура Слободанка од Тетово, ул. „А. Ристовски“ 
бр 29, сега со непозната адреса во Швајцарија. 
Вредност на спорот 25.664.30 динари 

Се повикува тужената Цикура Слободанка во 
рок од 15 дена да се јави пред овој суд, да ја 
достави сегашната адреса на живеење или да поста-
ви СВОЈ полномошник Во спротивно, по истекот, су-
дот ќе и постави привремен старател, кој ќ е се 
грижи за нејзините интереси и права во постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр. 2006/90. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачите Трпчевска Десанка и др. 
од Белград, 301 „Алија Алијагијќ" бр. 10, против 
Трпчевски Никола од Белград, ул. ,„Савска“ бр 63 
— Остружница, Трпевски Петар од с. Прељубиште, 
Тетово, сега на привремена работа во Австрија, и 
Димиќ Петра од Белград, ул. „Бечванска" - бр 14/2. 

Бидејќи Трпевски Петар е со непозната адреса, 
се повикува во рок од 15 дена да се јави на судот 
или да овласти свој полномошник, кој ќе ги штити 
неговите права и интереси. 

Во спротивно, по истекот на рокот судот ќе му 
постави привремен старател кој ќе ги штити него-
вите права и интереси до окончувањето на постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр 528/90 

Пред овој суд се води спор за исплата на купо-
продажна цена по тужбата на тужителката Љубица 
Трпковска од Тетово, против тужениот Борис Цвет-
ковски од с. Јегуновце, сега со непозната адреса во 
САД 

Се повикува тужениот Борис Соколов Цветковски 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави 
своја адреса или постави полномошник Во спро-
тивно, судот ќе му постави привремен застапник кој 
ќ е ги штити неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 148/91 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Мамути Ајше родена 
Алили од село Пршовце, Тетово, против тужениот 
Мамути Рецеп од село Пршовце, Тетово, а сега во 
Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Мамути Рецеп да се јави 
во судот во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот, или да овласти свој полномошник кој ќе го 
застапува пред Општинскиот суд во Тетово. Во спро-
тивно, по истекот на овој рок, судот по службена 
должност ќе му постави привремен старател преку 
Центарот за социјални работи — Тетово, кој ќе ги, 
штити неговите права и интер,еси до окончувањето на 
спорот 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 259/91. 

Пред овој суд се води постапка за исполнување 
на договор по тужбата на тужителот Зејнели Селим 
од Тетово против тужените Стефановски Воислав, 
Стефановска Мирослава и Периша Славка, сите од 
Тетово, а сега со непозната адреса на живеење. 

Бидејќи адоесата на тужените не е позната, се 
повикуваат истите во рок од 30 дена по објавува-
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њето на огласот да се јават во судот, да достават 
адреса или овластат полномошник кој ќе ги заста-
пува во постапката Во спротивно, судот преку Цента-
рот за социјални работи — Тетово ќ е им постави 
привремен застапник 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2025/90. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5698/90, на регистарска влошка бр. 
1-367-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена^ 
та на законскиот застапник на Ученичкиот дом 
„Крсте Мисирков“ — Кавадарци, ул. „Шишка" бб, со 
следните податоци.- Се брише досегашниот застапник 
Ивановски Александар, директор, а се запишува но-
виот застапник Јованов Благој, директор, со неогра-
ничени овластувања, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5695/90 (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 5643/90 на регистарска влошка бр. 
1-592-3-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната да лицето овластено за застапување на Маке-
донскиот народен театар, со О. Сол. О, со ООЗТ 
Скопје, булевар ,ЈНА“ бб, ООЗТ за прикажување на 
оперски дела „Опера“, со О. суб. о., Скопје, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Искра Божиновска, в д , директор, без ограничување, 
Искра Божиновска, в д директор, без ограничување, 
ски, диоектор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 5643/90" (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6591/90, на регистарска влошка бр. 
2-2041-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата ео Законот за задруги и за-
пишувањето право на работење во надворешен про-
мет на Земјоделската задруга „Младост“, Ц. О., с. 
Пчиња — Куманово, со следните податоци: Задругата 
е основана со самоуправна спогодба од 25. I. 1985 
година, а основачи се- Стевковски Русе, Јордановски 
Чедо, Краљевски Душко, Арсиќ Станоја, Вукановски 
Часлав, Илиевски Славе, Димковски Јован, Серафи-
мовски Живко, Јордановски Среќко, Цветановски Ми-
те, Илиевски Круне, Илиевски Раде, Бојковски Жив-
ко, Колевски Драган, Серафимовски Предраг, Дим-
ковски Јованче и Укановски Драган, сите од с. Пчи-
ња, Куманово 

Дејност: 020110 — полјоделство; 020140 — сто-
чарство; 020120 — овоштарство; 020130 — лозарство,-
020201 —. земјоделски услуги за растително произ-
водство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство,-
030001 — одгледување на шуми; 030002 — заштита 
на шуми; 030004 — лов и одгледување на дивеч,-
040001 — искористување и употреба на води; 013010 
— мелење и лупење на жита: 013021 — производство 
на леб и бели печива; 013022 — производство на, тес-
тенини; 013030 -— преработка на конзервирање на 
овошје и зеленчук,- 013041 .— колење на добиток; 
013042 — преработка о конзервирање на месо; 013043 
— преработка и конзервирање на риба; 013050 — 
преработка и конзервирање на млеко; 010360 — про-
изводство на шеќер; 013071 — производство на какао 
производи; 013072 .— производство на бонбони и 
слатки, 013073 —t производство на кекс и сродни про-
изводи; 013310 — производство на ферментиран ту-
тун,- 013320 — преработка на тутун,- 013111 — про-
изводство на алкохол од растително потекло; 013112 
— производство на пиво; 013113 — производство на 
вино; 013114 '— производство на вински д е с т и л а т , 
вињак, ракија и вино од грозје,- 012611 — производ-
ство на тпикотажни ткаенини; 012612 — производ-
ство на трикотажна долна облека,- 012613 — произ-
водство на трикотажна облека; 012691 — производ-
ство на теписи; 012201 — производство на режана 
граѓа,- 080111 — хотели, мотели, пансиони и турис-

тички населби,- 080201 — туристички агенции; 080202 
— туристички бироа,- 090121 — поправка и одржу-
вање на друмски моторни возила; 090122 — поправка 
и одржување на производи со прецизна механика; 
070111 — леб, печива и млеко; 070112 — зеленчук, 
овошје и преработка: 070113 — месо, месни преработ-
ки, живина и риба; 070114 — разни животни про-
дукти, алкохолни пијалаци и други производи,- 070121 
— текстил и конфекција , 070112 — обувки, кожа, 
гума и пластика; 070123 — метални и електротех-
нички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 
070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и пор-
целан; 070131 — стоковни куќи; 070132 — друга трго-
вија со мешовити стоки,- 070140 — трговија на мало 
со возила и делови; 070150 ,— трговија на мало со 
нафтени деривати; 070211 — жита и мелнички про-
изводи; 070212 — зеленчук, овошје и нивни прера-
ботки; 070219 — разни животни продукти и произ-
води за домашна употреба; 070221 — текстил и кон-
фекција ; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 
— метална и електротехничка стока,- 070224 — граде-
жен, санитарен и инсталационен материјал, 070225 
— хемиски производи и лакови. 070226 — канцела-
риски материјал; 070230 — возила и делови; 070240 
—. нафтени деривати,- 070250 — мешовити стоки; 
070260 — индустриски отпадоци; 110309 — услуги од 
областа на прометот,- 110909 — вршење на инте-
лектуално-консултативни услуги согласно со Законот 
за вршење на стопански дејности,- 020301 — рибар-
ство на море,- 020302 — рибарство на реки, езера и 
рибници; 013080 — производство на растителни масти 
и масла; 013091 — производство на скроб и негови 
производи; 013099 — производство на зачини, суро-
г а т од кафе и други производи, 013115 — произ-
водство на овошје; 013119 — производство на други 
алкохолни производи; 013121 — производство на осве-
ж у в а ч ^ пијалаци,- 013122 - производство на мине-
рална вода,- 012614 — производство на чорапи; 
012615 — производство на позамантерија,- 012621 — 
производство на долна облека (освен трикотажа); 
012623 — производство на преслеки за домаќинство; 
012624 — производство на тешка конфекција; 012701 
— производство на крупна кожа; 012702 .— произ-
водство на ситна кожа; 012202 — производство на/ 
фурнир плочи; 012203 — импрегнација на дрво; 
012310 — производство на мебел од Дрво; 012322 —. 
производство на градежни елементи од дрво; 012323 
— производство на галантерија од дрво; 012324 — 
производство на предмети од прачки, 012410 — про-
изводство на целулоза и хартија; 012421 —- произ-
водство на хартиена амбалажа,- 012429 — друга пре-
работка од хартија; 080121 — ресторани со услужу-
вање; 080123 — ресторани со општествена исхрана; 
090129 — други услуги на металопреработувачкото 
занаетчиство; 090139 — поправка и одржување на 
електротехнички апарати,- 090182 — изработка на 
предмети од пластични маси; 070127 — бои, лакови 
и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски матери-
јал и прибор; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 
— добиток и живина. 

Дејност во надворешен промет: 070310 — надво-
решна трговија со прехранбени производи,- 070320 — 
надворешна трговија со непрехранбени производи,- — 
посредување и застапување во областа на прометот 
со стоки и услуги 

Задругата има неограничени овластувања и целос-
на одговорност. Здружените задругари одговараат за 
обврските на задругата кои не можат да се намират 
од средствата на задругата, до висината на основач-
киот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е Јордановски Чедо, в. д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6591/90. (9) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6007/90, на регистарска влошка бр. 
2-2273-0-0-0, го запиша во судскиот регистар право-
то на работење во надворешен промет на Земјодел-
ската задруга „Граничар“, Ц. О. с. Селемлија, Гевге-
лија, со следните податоци: Задругата е основана со 
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договор за основање бр. 2/1 од 10: V 1988 година, 
усогласена е со Статутот усвоен на 31. X. 1990 година, 
бр. 13/90, а основачи се: Кириќ Г Томислав, Стоја-
новиќ В СтоЈан, Савиќ Трајанка, Рашиќ Драган, Са-
виќ Слободанка, Павиќ Милан, Гошиќ Јосиф, Г о т и ќ 
Влајко, Павиќ Олга, Савиќ Душко, Кириќ Воислав, 
Кириќ Владимир, Савиќ Д Милан, Савиќ Радомир, 
Кириќ Љубиша и ' Савиќ Новица, сите од с. Селем-
л и а, Трајкова Марика, Зафиров Ристо, Митко Шук-
лев и Глигор Трајков од с Стојаково 

Дејност: 020110 -— земјоделско производство; 
02012 — овоштарство, 02013 — лозарство; 020140 I—' 
сточарство; 020201 — земјоделски услуги за расти-
телно производство; 020202 — земјоделски услуги за 
сточарство; 030003 — собирање шумски плодови, пе-
чурки и полжави, 013030 — преработка на овошје и 
зеленчук; 03050 — преработка на млеко; 013111 —. 
производство на ракија; 013200 — производство на 
сточна храна 040001 — искористување на вода за 
наводнување; 060502 — превоз на стоки во патниот 
сообраќај; 070111 — леб, печиво, млеко и млечни 
производи; 070112 — зеленчук, овошје, јужно овошје 
и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни 
производи; 070114 — разни животни продукти, алко-
холни и безалкохолни пијалаци за домашни потреби; 
070140 — трговија на мало со возила, земјоделски 
машини и земјоделска механизација, делови, гуми, 
прибор и приклучни машини; 070222 — сурова кожа, 
волна и сл., 070123 — метални и електротехнички 
стоки,- 070124 — огрев и градежни материјали; 070125 
— мебел; 070126 — керамика, стакло и пррцелан; 
07021 — трговија на големо со прехранбени произ-
води; 070221 — жито и мелничка производи; 070212 
— зеленчук, овошје, јужно овошје и преработки; 
070213 — алкохолни и безалкохолни пијалаци; 070214 
— добиток и живина,- 070219 — разни животни про-
дукти и производи за домашни потреби; 070221 — 
текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна 
и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки; 
070224 — градежен, санитарен и инсталационен ма-
теријал; 070225 — бои, лакови и хемиски производи; 
070230 — трговија на големо со возила,- земјоделски 
машини, делови, гуми и прибор,- 070240 — трговија 
на големо со нафтени деривати,- 070250 — трговија! 
на големо со мешовити стоки,- 110109 — штедно-
кредитно работење. 

Надворешно-трговски промет: 070310 —- надво-
решна трговија со прехранбени производи,- 070320 — 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет задругата одговара за сите 
обврски со сиот свој имот. 

За обврските на задругата што не може да се 
подмират од средствата на задругата, одговараат и 
задругарите во согласност со Статутот на задругата. 

Лице овластено за застапување во надворешниот 
и внатрешниот промет е Душко Савиќ, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 6007/90. (10) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6301/90, на регистарска влошка бр. 
1-1973-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување нa Репуб-
личкиот завод за заштита на спомениците на култу-
рата, Ц. О., Скопје ул. ,,Евлија Челебија“ бб, со 
следните податоци- Се брише досегашниот застапник 
Тодор Паскали, а се запишува новиот застапник Јо-
ван Ристов, директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
,бр. 6301/90. (11) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 6765/90, на регистарска влошка бр. 
1-7367-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот 
е а дуќан и запишувањето право за вршење работа 
во надворешен-трговски промет под назив: Дуќан 

„Кристал“, ул „Илинденска“ бб, Тетово. 

ДеЈност- промет на мало со керамика, стакло, 
порцелан и производи од пластика за домаќинство-
то и други потреби. 

Дејности во надворешно-трговски промет: 070126 
— трговија со непрехранбени производи. 

Дуќанот има неограничени овластувања и целос-
на одговорност 

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговско работење е Синани Абаз, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6763/90. (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1753/89, на регистарска влошка бр. 
1-651-0-0-0, го запиша во судскиот регистар брише-
њето на РО поради здружување и организирање во 
РО без ООЗТ со следните податоци: Се запишува 
бришењето на Централното основно училиште „Дас-
калот Димката Ангелов Габерот“, Ц. О., Кавадарци 
ул. „Браќа Хаџи Тефови" бр. 46, поради организира-
ње и здружување во Работна организација за основ-
но воспитание и образование „Страшо Пинџур", Ц. 
О., Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 1753/89. (13) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Срег. бр 1762/89, на регистарска влошка бр. 
1-1929-0-0-0, го запиша во судскиот регистар брише-
њето на РО поради здрулсување и организирање во 
РО без ООЗТ, со следните податоци : Се запишува 
бришењето на Основното училиште ,„Тошо Велков-Пе-
пето" Ц. О., Кавадарци, ул. „Нов Белград“ бб, по-
ради здружување и организирање во Работната орга-
низација за основно воспитание и образование „Стра-
шо Пинџур", Ц. О., Кавадарци 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, 
бр. 1762/89 (14) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нијата Срег. бр. 7213/90 и 7224/90, на регистарска 
влошка бр. 2-2014-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар усогласувањето со Законот за задруги на Зем-
јоделската задруга „Мрзенци“, Ц. О., експорт-импорт, 
с. Мрзенци — Гевгелија, со следните податоци-. Зад-
ругата е усогласена со Законот за задруги со Статут 
усвоен на седницата одржана на 20. XI. 1990 година. 

Од задругата истапува задругарот Горги Боза-
џиев на 20. XI. 1990 година. 

Дејност: 013030 — преработа и конзервирање 
овошје и зеленчук; 013042 — преработка и конзерви-
рање на месо,- 013043 — преработка и конзервирање 
на риба,- 013050 — преработка и конзервирање на мле-
ко; 013070 — производство на слаткарски производи,-
013080 —. производство на растителни масла и масти,-
013111 — производство на алкохол од растително по-
текло (производство на ракија), 013113 — производ-
ство на вино; 013120 — производство на безалкохол-
ни пијалаци; 013200 — производство на добиточна 
храна; 013310 — производство на ферментиран ту-
тун,- 013500 — собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци,- 020110 — полјоделство; произ-
водство на житарици, производство на индустриска 
растенија,- пооизводство на зеленчук, сточна крмна 
храна, цвеќе и украсни растенија, семе и доработка 
на семе од сопствено производство; 020121 — произ-
водство на овошје,- 020129 — производство на овошен 
саден материјал; 020131 — производство на грозје,-
020139 — производство на лозов саден материјал; 
020140 — сточарство; 020201 —̂ земјоделски услуги 
за растително производство; 020202 — земјоделски 
услуги за сточарство; 020302 - рибарство на реки, 
езера и рибници,- 030003 .— искористување на шуми-
те, собирање шумски плодови (печурки и сл) ; 040001 
—- искористување и употреба на водите (искористу-
вање вода за наводнување); 060502 — превоз на сто-
ки во патен сообраќај; 070111 — леб, печиво, млеко 
и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и 
преработки; 070113 - месо, живина, риба и месни 
преработки; 070114 — разни животни продукти, алко-
холни пијалаци и производи за домашни потреби; 
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070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, ко-
жа, гума и пластика,- 070123 - метална и електро-
техничка стока,- 070124 — огрев и градежен матери-
јал; 070125 — мебел (покуќнина), 070126 — керамика, 
стакло и порцелан,- 070127 — бои, лакови и хемика-
лии; 070128 — книги, канцелариски материјал и при-
бор,- 070129 — тутун и останати непрехранбени про-
изводи; 070131 — стоковни ку/ќи, 070132 — останата 
трговија со мешовита стока; 070140 трговија на 
мало со возила и делови (делови за земјоделски ма-
шини и приклучна земјоделска механизација и сл.); 
070211 — житарици и мелнички производи; 070212 
— зеленчук, овошје и преработки,- 070213 — алкохол-
ни пијалаци; 070214 - стока и живина,- 070219 — 
разни животни продукти и производи за домашни 
потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — 
сурова кожа, волна и сл ; 070223 — метална и елек-
тротехничка стока; 070224 — градежен, санитарен и 
инсталационен материјал,- 070225 — хемиски произ-
води, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски 
материјал и прибор; 070229 — тутун и останати не-
прехранбени производи,- 070230 — трговија на големо 
со возила, делови и прибор (со земјоделски машини 
и земјоделска механизација, приклучни земјоделски 
машини и сл,); 070250 — трговија на големо со ме-
шрвита стока,- 070260 — трговија на големо со инду-
стриски отпадоци; 0Ѕ0119 — останати услуги на смес-
тување (селски туризам); 080123 ,— општествена ис-
храна,- 080190 — останати угостителски услуги,- 110109 
— останати финансиски организации (штедно-кредит-
на служба); 110302 — услуги на реклама и економ-
ска пропаганда (маркетинг служба); 110309 — неспом-
нати услуги на подрачјето на прометот (услуги на 
внатрешна и1 меѓународна шпедиција,- посредништво; 
вршење на комисиони работи на подрачјето на про-
метот и во прометот и сл) 

Дејност во надворешно-трговски промет: 070310 
— надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 — надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи; — малограничен промет со прехранбени и 
непрехранбени производи со Грција и Бугарија. 

Задругата има\ неограничени овластувања и це-
лосна одговорност 

За обврските на задругата што /не можат да се 
намират од средствата на задругата одговараат и 
задругарите до петкратен износ на основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Петар Ташков, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 7213/90 И 7224/90 (15) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6078/90 на регистарска влошка бр. 
2-2254-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето со Законот за задругите и запишувањето 
право на вршење работи во надворешно-трговскиот 
промет на Земјоделската задруга ,„Ристо Динев“, Ц. 
О , с. Селемлија — Гевгелија, со следните податоци: 
Задругата е основана со договор за основање бр. 
2/1 од 3. VIII. 1988 година, усогласена е со Статутот 
усвоен на 15. XI. 1990 година бр. 25/90, а основачи 
се: Динев Горги, Стојанов Каме, Танчев Петко, Мит-
ров Јордан, Лазаров Димитар, Трајков Атанас, Мит-
ров Пандо, Глигоров Мито, Јованов Живко, Стошиќ 
Слободан, Митров Петко, Петкова Трајанка, Петков 
Костадин, Вртов Ангел, Митров Атанас, Митров Ангел 
и Еленски Александар, сите од село Милетково. 

Дејност: 0201 — земјоделско производство; 020110 
— полјоделство,- 020120 — овоштарство,- 020140 — 
сточарство; 020201 — земјоделски услуги за растител-
но производство; 020202 — земјоделски услуги во 
сточарството, 030003 \— собирање на шумски плодо-
ви, печурки, полжави и др.; 013030 — преработка на 
овошје и зеленчук,- 013200 — производство на сточна 
храна,- 040001 — искористување на вода за наводну-
вање; 060502 — превоз на стоки во патниот сообра-
ќа ј ; 07011 — трговија на мало на прехранбени про-
изводи; 070111 — леб, пециво, млеко и млечни про-
изводи, 070112 — зеленчук, овошје, јужно овошје и 
преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни 

производи; 070114 — разни животни продукти, алко-
холни и безалкохолни пијалаци и производи за до-
машни потреби; 070224 — огрев и градежен матери-
јал; 07021 — трговија на големо со прехранбени про-
изводи 070221 — жито и мелнички производи; 070212 
— зеленчук, овошје, јужно овошје и преработки,-
070213 .— алкохолни и безалкохолни пијалаци; 070214 
--- добиток и живина; 070219 — разни животни про-
дукти и производи за домашни потреби; 07022 — 
трговија на големо со непрехранбени производи,-
070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова ко-
жа, волна и сл.,- 070223 — метална и електротехничка 
стока,- 070224 .— градежен и инсталационен матери-
јал; 070250 — трговија на големо со мешовита стока. 

Надворешно-трговски промет- 070310 — надво-
решна трговија со прехранбени производи; 070320 — 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

Во правниот промет задругата одговара за свои-
те обврски со сиот свој имот 

За обврските на задругата што не може да се 
подмират од средствата на задругата, одговараат и 
задругарите еднократно во висина на основачкиот 
влог. 

Лице овластено за застапување и претставување 
на задругата во ч надворешен и внатрешен промет е 
Александар Еленски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6078/90 (16У 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6169/90, на регистарска влошка бр. 
1-7173-0-0-0, i o запиша во судскиот регистар осно-
вањето на станбената задруга под фирма : Станбена 
задруга „Комета“, Ц. О., Тетово ул. „Илинденска“ 
бб блок 77-Д, со следните податоци: 

Задругата е основана со договор бр. 01-01 од 22. 
XI. 1990 година од следните основачи-задругари: Арбен 
Руси од Тетово, Абдуљхади Идризи од с. Теарце - н 
Тетовско,- Беким Казази од Тетово,- Гајур Кадри од 
Тетово; Берсим Авдији од Тетово,- Шукри Абдураими 
од Тетово; Амет Абдураими од Тетово; Адем Ибраи-
ми од Тетово,- Јакуп Хајрулаху од Тетово,- Аљуш Џе-
љадини од Тетово; Неџип Рефики од с. Шипковица 
— Тетовско; Муќереме Руси од Тетово,- Фатмир Фе-
рати од Тетово,- Абдулхади Иљјази од Тетово; Гајур 
Кадриу од Тетово,- Даут Сејфули од с. Пирок Тетов-
ско; Вулнет Ферати од Тетово,- Драшко Стојановски 
од Тетово; Исмет Усеини од Тетово; и Шенол Илиа-
зи од с. Теарце - - Тетовско. 

Предмет на работење на станбената задруга е-
1. Вршење на инвеститорски работи за изградба 

на семејни станбени згради и станови, како и стан-
бени згради во кои се наоѓаат и становите на чле-
новите на станбената задруга, 2. Организирање на 
штедење за стан на членовите на задругата. 3. Купу-
вање на станбени згради и станови, како и деловни 
простории, доколку истите се предвидени во станбе-
ната зграда во Koia се наоѓа и станот на членот на 
станбената задруга заинтересиран за вршење на деј-
ност со личен труд, од општествени правни лица за 
потребите на своите членови. 4. Набавување на гра-
дежен и друг материјал и елементи потребни за 
изградба на станбени згради, станови и деловни прос-
тории за своите членови 5 Одржување на станбени 
згради и станови на членовите на станбената зад-
руга. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Задругата во правниот промет со трети лица за 
обврските одговара со целиот свој имот. 

За обврските на задругата што не можат да се 
намират од средствата на задругата, одговараат зад-
ругарите во висина на влогот, еднократно за секоја 
обврска. 

Лице овластено за застапување е Амет Абдура-
ими, привремен работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6169/90. (17) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6985/90, на регистарска влошка бр. 
2-7496-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на Станбената задруга „.Поте“, ул. „Козјачка" 
бр. 23, Куманово, со следните податоци: 

Основачи 1. М и л и н о в и ќ Јовица од Куманово, 
ул. „Тодор Велков“ бр. 3''14; 2. М и л и н о в и ќ Ненад 
од Куманово, ул. ,,Тодор Велков“ бр. 3/14; 3. Милин-
о в и ќ Перинкна од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 
3/14; 4. Милинковиќ Сузана од Куманово, ул. „Ди-
митрија Туцовиќ" бр. 1-3/15; 5. М и л и н о в и ќ Зоран 
од Куманово, ул. „Димитрија Туцовиќ" бр. 1-3/15; 
6. Тодоровиќ Богдан од Куманово, ул. „Моша Пија-
де“ бр. 30; 7 Пасковски Зоран од Куманово, ул, 
„Моша Пијаде“ бр. 30; 8. Д а м ј а н о в а ^ Горан од 
Куманово, ул „Тоде Думба" бр. 36; 9. Јакимовски 
Ненад од Куманово, ул. „Доско Молер“ бр. 2; 10. 
Минчевски Блашко од Куманово, ул. „Тодор Велков“ 
бр. 3у13, 11. Минчевска Мира од Куманово, ул. ^То-
дор Велков“ 3/13; 12. Минчевски Петар од Куманово, 
ул. „Тодор Велков“ бр 3/13; 13. Голубовиќ Мари-
ја од Куманово, ул „Тодор Велков“ бр. 3/12; 14. 
Алексиќ Рада од Куманово, ул „Тодор Велков“ бр. 
3/6; 15 Алекси^ Слободан од Куманово, ул „Тодор 
Велков“ бр 3/6, 16. Трлин Драган од Куманово, ул. 
„Тодор Велков“ бр. 3/15; 17. Трлин Стево од Кумано-
во, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/15; 18. Трлин Станче од 
Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/15; 19. Алексиќ 
Милован од Куманово, ул. ,„Октомвриска револуција“ 
бр. 7; 20. Алексиќ Јулијана од Куманово, ул. „Октом-
вриска револуција“ бр. 7. 

Дејност: 1. вршење на инвестициони работи за 
изградба на семејни станбени згради и станови, како 
и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во 
станбена зграда во која се наоѓаат и становите на 
членовите на станбената задруга; 2. организирање на 
штедење за стан за членовите на задругата,- з. купу-
вање на станбени згради и станови, како и деловни 
простории доколку истите се предвидени во станбе-
ната зграда во која се наоѓа и станот на членот на 
станбената задруга заинтересиран за вршење на деј-
ност со личен труд, од општествено-правни лица за 
потреби на своите членови, 4 набавување на граде-
жен и друг материјал и елементи потребни за из-
градба на стадбени згради, станови и деловни прос-
тории за своите членови; 5. одржување на станбени 
згради и станови на членовите на станбената задруга. 

Станбената задруга во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет Стан-
бената задруга одговара со сите свои средства, до-
колку не можат да се намират од задругата, одгова-
раат задругарите со својот имот согласно статутот 
на задругата 

Лице овластено за застапување е М и л и н о в и ќ Јо-
вица, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6985/90 (21) 

Чековна картичка бр 80710-2095/36 и загубените 
чекови од бр. А 15745974 до 15745980, издадени од 
Стопанска банка АД Скопје — филијала Струга на 
име Коркутоска Весна, ул ,,Горѓи Петрески“ бр 12, 
Струга, се огласуваат за неважни (382) 
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