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765. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 од Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија, издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републички референдум, 

што Собранието на Република Македонија го 
,донесе на седницата одржана на 23 август 1991 го-
дина. 

Бр. 08-3518/1 
23 август 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ 

Член 1 -
Во Законот за републички референдум („Служ-

бен весник на СРМ“ бр. 29/73), во членовите 2, 9, 
1 1 и з 7 зборот „Социјалистичка“ се брише, а во 

член 26 став 1 кратенката „СРМ“ се заменува со 
зборовите „Република Македонија“. 

Член 2 
Членот 6 се менува и гласи.-
„Референдумот се распишува задолжително за 

измена на границите на Републиката за влегување 
во сојуз со други држави или истапување од сојуз 
со други држави и за распишување јавен заем“. 

Член 3 
Во член 7 ставот 1 се менува и гласи: 
„Освен по прашањата од член 6, Собранието 

задолжително распишува референдум, кога предлог 
за распишување .референдум ќе поднесат најмалку 
150 илјади избирачи“. 

' Член 4 
Во член 8 став 1 зборовите: „општествено-поли-

тичките организации“ се заменуваат со зборовите? 
„политичките и општествените организации“. 

Член 5 
Во членот 13 се“ додава нов став 2, кој гласи: 
„Граѓанинот кој не е запи?иан во избирачкиот 

список може своето право на глас на референдумот 
да го докаже со потврда од органот надлежен за 
водење евиденција за избирачкото право на граѓа-
ните, со лична карта или со патна исправа (пасош)". 

Член 6 
По членот 13 се додаваат три нови члена 13-а, 

13-б и 13-в, кои гласат: 

„Член 13-а 
Граѓаните кои на денот на гласањето се наоѓаат 

на отслужување на воениот рок или на воена вежба 
гласаат во воената единица, односно во воената ус-
танова или команда. 

Граѓаните на привремена работа или престој во 
странство гласаат на гласачките места во последното 
место на живеење на територијата на Република Ма-
кедонија пред заминувањето во странство или во 
дипломатско-конзуларните претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство, или надвор од нив во согласност со про-
писите на соодветната држава. -

Член 13-б 
Органот на управата надлежен за работите на 

народната одбрана. е должен да достави до општин-
ската комисија за спроведување на референдумот 
список на граѓаните кои се наоѓаат на отслужување 
на воениот рок или на воена вежба, а органот на 
управата надлежен за внатрешни работи - ^ список 
на граѓаните кои се наоѓаат на привремена работа 
или престој во странство ,најдоцна 20 дена пред де-
нот на гласањето. 

Надлежната општинска . комисија за спроведува-
ње на референдумот е должна веднаш по приемот 
на списоците од ставот 1 на оној член да достави 
до соодветните воени единици, установи или коман-
ди, односно дипломатско-конзуларни претставништва 
на Социјалистичка Федеративна Република, Југосла-
вија во странство список на граѓаните од членот 
3 3-а, потребен број на гласачки ливчиња и пликови 
адресирани до комисијата. 

Член 13-в 
Граѓаните од членот 13-а пополнетото гласачко 

ливче го ставаат во плик и затворен го предаваат 
на надлежната воена единица, установа илч команда, 
односно на дипломагско-конзуларното претставништ-
во или го доставуваат ,по пошта до, надлежната оп-
штинска комисија.за спроведување на референдумот“. 

Член 7 
Во членот 14 се додаваат два нова става 3 и 4 

кои гласат: 
„Граѓанинот кој поради физичка инвалидност не 

може да гласа на начинот определен со овој закон 
има право со себе да доведе лице кое, во согласност 
со неговата волја, ќе му помогне во гласањето. 

На граѓанинот кој е неписмен, помош во гласа-
њето во согласност со неговата волја му укажува 
одборот за гласање“. 

Член 8 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Гласачките места се образуваат за населено ме-

сто или за дел на населено место, така што на едно 
гласачко место да гласаат околу 500 граѓани.. 

Гласачки места се образуваат и во студентските 
домови, болниците, другите стационарни здравстве-
ни установи и домовите на пензионери и стари ли-
ца, во кои има преку 30 граѓани со право па глас 
па референдумот. 
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Со гласањето на гласачките места раководат од-
бори за спроведување на референдумот (одбори), 
што ги образуваат и нивните членови ги именуваат 
општинските комисии за спроведување на референ-
думот. Во одборот се именуваат претседател и двај-
ца членови и нивни заменици. 

Одборот ја обезбедува правилноста и тајноста 
на гласањето, а работи и одлучува во полн состав. 

Одборите се грижат за одржување на редот и 
мирот на гласачкото место“. 

Член 9 
По член 20 се додаваат два нови ставови 3 и 4 

кои гласат: 
„По исклучок граѓаните кои од објективни при-

чини на денот на гласањето ќе бидат отсутни од 
местото на живеење можат да гласаат пет дена по-
рано, во време и 'место што ќе ги определи општин-
ската комисија за спроведување на референдумот. 

Општинската комисија составува посебен гласач-
ки список на граѓаните кои гласале согласно со ста-
вот 3 на овој член и го доставува до одборите“. 

Чл,ен 10 
Во членот 24 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во записникот за гласањето, одборот ги наве-' 

дува имињата и презимињата на граѓаните кои гла-
сале врз основа на потврда од надлежниот орган, 
лична карта или патна исправа, називот на органот 
што ги издал и бројот, односно матичниот број на 
документот“ 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 
3 и 4. 

Член 11 
Членовите 33 и 34 се бришат. 

Член 12 
Во членот 35 став 1 зборовите: „овој закон или-

по. Кривичниот законик“ се заменуваат со зборо-
вите: „Кривичниот закон на Република Македонија“. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

766. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија “ издаза 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот за насоченото образование, 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на, 23 август 1991 
година. 

Бр. 08-3529/1 
23 август 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на- Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧЕНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Член 1 

Во Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 
18/89, 29/89, 29/90 и 11/91). во членот 136 се, додава 
нов став кој гласи: 

„Во училиштата и паралелките во кои воспитно^ 
образовната работа се изведува на јазиците на на-

родностите во Република Македонија, педагошката 
евиденција 1и документација се води односно издава 
на македонски јазик w на јазикот на кој се изведува 
наставата“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со (денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

767. 
Врз основа на Амандман LXXV -точка ' 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република "Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот, за предучилишно и основно воспитание и обра-
зование; 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на 23 август 1991 го-
дина. 

Бр. 08-3530/1 
23 август 1991 година 

- Скопје Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 
, Претседател, 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ,ЗА ПРЕДУЧИ-

ЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Законот за предучилишно и основно воспи-

тание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 
19/83, 29/89 и 11/91), во членот 171 по- ставот 1 се 
додава нов став кој гласи: 

„Во основните училишта и паралелките во кои 
Воспитно-образовната работа се изведува на јази-
ците на народностите во Република Македонија, пе-
дагошката евиденција и документација се води, од-
носно издава на македонски јазик и на јазикот на 
кој се изведува наставата“. 

Досегашните ставови 2, з, 4 и 5 стануваат ста-
вови 3, 4, 5 и 6. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во- „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

768. 
Врз основа на став 3 на член 170 и став 5 на 

точка 2 на Амандман LXXIV од Уставот на Репуб-
лика Македонија како и член 148 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на „ СРМ“ 
Ср. 40/90), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22 август 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА 
ВЛАДАТА И МИНИСТЕР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

Се разрешува од функцијата член на Владата и 
министер за народна одбрана д-р Ристо Дамјановски, 
поради неспроведување на одлуките и ставовите на 
Владата на Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА' 

Бр. 08-3527/1 
22 август 1991 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 
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769. 
Собранието на Република Македонија по повод 

утврдувањето на Нацртот на уставот на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22 и 23 август 
1991 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Нацртот на уставот на Република Македони-
ја се става на јавна дискусија. Јавната дискусија, 
трае до 15 септември 1991 година. 

2. Нацртот на уставот на Република Македонија, 
ќе се објави во „Нова Македонија“, „Флака е влазе-
римит" и „Бирлик". 

3. Граѓаните, политичките организации и други-
те форми на организирање и здружување на гра-
ѓаните, како и другите учесници во јавната диску-
сија своите забелешки, предлози и сугестии по На-
цртот на уставот да ги упатуваат непосредно до-
Комисијата за уставни прашања на Собранието на 
Република Македонија. 

4. Се задолжува Комисијата за уставни прашања 
да ја организира, следи и сумира ,јавната дискусија 
по ' Нацртот на уставот на Република Македонија и 
најдоцна десет дена по нејзиното завршување врз -
основа на резултатите од јавната дискусија и забе-
лешките, предлозите и сугестиите по текстот на На-
цртот на уставот изнесени во работните тела на 
Собранието на Република Македонија и на седни-
цата на Собранието, да подготви и на Собранието 
да му достави извештај за резултатите од јавната 
дискусија, Текст на предлогот на уставот на Репуб-
лика Македонија и Текст на предлогот на уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Ма-
кедонија. 

5. Овие заклучоци да се објават во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3528/1 
22 август 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на) Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

770. 
Врз основа tea член 212 од Законот за општо-

на/родна одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 
26/84, 12/85, 50/87, 7/88, 7/89, 46/89, 20/90 и 
1/91), министерот за народна одбрана донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ОБЈЕКТИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПОД ЗАКУП 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
1. Со овој правилник поблиску се пропишува на-

чинот и постапката за издавање на објектите за 
заштита под закуп и условите за нивното користење 
во мир. 

Член 2 
Под поимот објекти за заштита се подразби-

раат засолништата за дополнителна, основна и за-
јакната заштита, засолни и двонаменски засолн,иш-

та, класифицирани согласно Упатството за начинот 
и постапката за водење на евиденција на објектите 
за заштита („Службен весник на СРМ'4 бр. 33/89). 

Одредбите на овој правилник не се применува-
ат на .објектите за заштита ако,-

— имаат посебна намен,а; 
— се изградени во воени објекти и во воен 

круг, и 
— имаат мирновремена намена во функција на 

објектот во кој се лоцирани. 

Член 3 
Под закуп, заради мирновремено користење, мо-

же да се издаваат сите објекти за заштита, без 
оглед , на видот на заштитата, степенот на изграде-
носта и состојбата во ,која се наоѓаат, што се во-
ведени во евиденција на објектите за заштита при 
Министерството за народна одбран,а. 

Член 4 
Објектите за, заштита може да се издаваат под 

закуп на ф,изички и правни лица (во натамошниот 
текст: закупец) под еднакви услови, утврдени со 
овој Правилник:. 

Член 5 
Министерството за народна одбрана е закупо-

давач за јавн,ите и блоковските објекти за заштита, 
изградени за сопствениците, односно носителите на 
станарско право во. зградите со мешовита сопстве-
ност. -

Објектите за заштита под закуп ги даваат прет-
пријатија, организациите и органите, односно нив-
ните сопственици и стопанственици (во натамошни-
от текст: закуподавач). 

II. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП 

Член 6 
Иницијатива за издавање на објект за заштита 

под закуп може да покрене сопственикот, организа-
цијата на која и е доверено упразузаањето со об-
јектите ' за заштита и Министерството за народна 
одбрана, 

Член 7 
Објектот за заштита се издава под закуп по 

пат на јавно огласување и прибирање на писмени 
понуди. 

Огласот за издавање на објектот за заштита 
под закуп го распишува закуподавачот во соглас-
ност со одредбите на овој Правилник. 

Огласот се објавува во дневниот печат или дру-
ги средства за јавно информирање и трае 10 дека 
од денот на објавувањето. 

Во огласот се даваат основните .податоци за 
објектот за заштита, адресата, корисна површина, 
можни намени, почетна цена на закупнината по 1 м2, 
а по потреба и други податоци. 

Член 8 
Заинтересираните закупци, пред давањето на по-

нудите, со сотојбата на објектот за заштита можат 
да се запознаваат на лице место, во терминот што 
ќе го одреди закуподавачот во распишаниот оглас. 

Член 9 
Давањето на објектот за заштита под закуп ќе 

се изврши во рок од 7 "(седум) дена по затворањето 
на огласот со н,ајмалку три писмени понуди за за-
куп ,во спротивно постапката ќе се повтори. 

Доколку и. по втор пат на огласот не се доби-
јат најмалку три понуди, објектот може да се да-
де под закуп спогодбено на заинтересиран закупец. 

Член 10 
Во случаевите од став 1 и 2 од член 9 на овој 

Правилник, изборот на закупецот го врши тричле-
на комисија составена од ,претставници на сопстве-
никот, куќниот совет на зг.радата во која се наоѓа 
заштитниот објект и Министерството за народна од-
брана. 
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Член 11 
За објектите за заштита издадени под закуп со 

заклучува договор помеѓу закупецот и закуподава-
чот, по претходна согласност на Министерството за 
народна одбрана. 

Доколку со мирновременото користење на објек-
тот се нарушува редот и мирот, потребно е согла-
сност на повеќе од 50% од станарите на влезот 
преку кој се влегува во објектот за заштита. 

Член 12 
Договорот за закуп освен елемзнтите предвиде-

ни со општите правила за договори ги содржи и 
следните податоци: 

— назив и опис на дејноста што ќе се обавува 
во објектот за заштита во мир, 

— состојба на објектот за заштита што се дава 
под закуп, површина во (м2), приод, степен на из-
граденост, состојбата во која се наоѓаат средствата, 
опремата, инсталациите и конструкцијата на објек-
тот за заштита, 

— опис на делот што се даза под закуп, 
— обврските на закупецот во врска со одржу-

вањето и користењето' на објектот за заштита, 
— време на задолжително празнење и оспосо-

бување на објектот за заштита, односно враќање 
на објектот за заштита во состојба погодна за упо-
треба во војна, 

— обврски на закупецот во зрска со користе-
њето и одржувањето на заедничките простории (за 
објекти за заштита изградени во згради), 

— одредби за определување на висината на за-
купнината, како и определување на 50% од закуп-
нината да биде уплатена на посебна сметка за из-
градба и одржување на објекти за заштита што се 
води во Министерството за народна одбрана, и 

— други одредби зависно од специфичноста на 
објектот за заштита што се дава под закуп. 

Како составен дел на Договорот е техничката 
документација за внатрешното уредување, Елабора-
тот за празнење и оспособување на објектот за за-
штита за употреба во војна и техничката докумен-
тација за довршување, или доопремување на објек-
тот за заштита, доколку има потреба да се врши 
истото. 

Примерок од договорот за закупот со потребните 
прилози од став 2 на овој член, задолжително се 
чува во техничкиот картон на објектот за заштита. 

Член 13 
Времетраењето на закупот не може да биде по-

кратко од 3 години, сметано од денот на плаќањето 
на закупнината, односно од добивањето на потреб 
ките согласности од член 11 на овој Правилник. 

III. УСЛОВИ ЗА 'КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ 
ЗА ЗАШТИТА ВО МИР 

Член: 14 
Под закуп може да се издаде само просторот 

за престој и комуникациските простори како дел 
на објеткот за заштита. 

Закупецот има право да ги користи електрични-
те, канализационите, водоводните и инсталациите за 
проветрување, доколку со договорот за закуп не . е 
поинаку определено. 

Објектот за заштита може да се користи исклу-
чително за намената утврдена со договорот за за-
куп на кој е издадена согласност во смисла на член 
11 од овој Правилник. 

Член 15 
Објектот за заштита може да се приспособува 

со адаптација и опремување заради користење во 
мир, само во обем кој не влијае на промената на 
основната функција и не ги нарушува заштитните 
својства согласно техничката документација за вна-
трешното уредување. 

Член 16 
При внатрешното уредување на објектот за за-

штита за мирновремено користење не , е дозволено: 
— поставување на фиксна термичка изолација на 

ѕидовите, таванот и половите; 
— малтерисување на ѕидовите и таванот со било 

каков ,малтер, 
— трајна обработка на подови со материјали 

што се запаливи и подложни на гниење; 
— преградување на простории оо ѕидови од ту-

ла, камен, гипс и челична заварена конструкција; 
— лепење на керамички плочки и ѕидовите и 

таванот; 
— демонтажа на елементите на системот за про-

ветрување ; 
— вградување на опрема и елементи за зашти-

та кои остануваат и за воени потреби, -доколку не 
одговараат на техничките нормативи за засолниш-
та; и 

.— блокирање на приод иге до просториите' на-
менети за чување на опремата и инсталациите на-
менети за војка. 

Член 17 
Пр,и приспособување на ентеријерот дозволена 

е употреба на сите видови градежни и други мате-
ријали за внатрешно уредување на објектите за за-
штита, доколку се применат во монтажно-демонтаж-
ните конструкции. 

Член 18 
Доколку објектот за заштита е целосно опремен 

со опрема за престој (трета фаза) истата може да 
се демонтира и да се складира во просториите оп-
ределени за нејзино чување. Просторот во кој се 
чува опремата не може да се издава под закуп. 

Член 19 
Објектот за заштита може да се користи во мир 

за сите намени доколку ги исполнува условите спо-
ред прописите за хигиено-техничката заштита за 
предвидената дејност. 

Објектот за заштита не може да се користи за 
производство, чување и промет на отровни материи 
и материи што реагираат на висока влажност. 

Член 20 
Празнењето на објектот за заштита се врши врз 

основа на Елаборатот за празнење кој е составен 
дел на договорот. 

Елаборатот содржи: 
— податоци за опрема, инсталации и други еле-

менти за внатрешно уредување што треба да се де-
монтираат и изнесат; ' 

— потребен број на извршители, време за извр-
шување на активноста и место каде се носи опре-
мата; и 

— преглед на други активности потребни за до-
ведување на објектот за заштита во состојба во која 
е примено на користење или во состојба погодна за 
употреба во војна. 

Член 21 
Доколку во договорот за закуп с предвидено 

пред отпочнувањето со користење, објектот за за-
штита да се довршува и доградува (доградба на кон-
струкција, поставување на електрична инсталаци-
ја, опрема за заштитно проветрување и др.) со цел 
за постигнување на планираниот степен и обем на 
заштита, согласно со проценките на загрозеност и 
повредливост, носител на инвестиционите работи е 
закупецот. 

Доградбата и довршувањето се врши врз осно-
ва на техничката документација изработена според 
прописите за изградба на инвестициони објекти, при-
ложена кон договорот во смисла на член 12 од овој 
Правилник. 

Работите од став 1 на овој член мора да се за-
вршат пред отпочнувањето со користење, а најдоц-
на шест месеци од потпишувањето на договорот за 
закуп на објектот за заштита. 
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Надзорот за извршување на работите во објек-
тите за заштита од став 1 на овој член го врши 
Министерството за народна одбрана или специјали-
зирана организација на која ќе и се довери упра-
вување со објектите за заштита во мир. 

IV. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СТРАНИ 

Член 22 
Корисникот на објектот за заштита во мир по 

основ на сопственост или закуп е должен; да го 
испразни објектот за заштита заради оспособување 
за употреба во војна врз основа на наредба за под-
готовка на објектите за заштита и употреба во вој-
на, издадена од надлежниот државен орган. 

Член 23 
Закупецот е должен да врши тековно одржување 

на заштитниот објект, во текот на траењето на за-
купот, од сопствени средства и тоа за: 

— одржување на хигиена со дезинфекција л 
дезинсекција, на 15 дена, 

— проветрување на делот на објектот за зашти-
та што не се користи на 15 дена, 

— ситни поправки на инсталациите и опремата 
по потреба, 

— утврдување на исправноста на ансталациите и 
уредите што му припаѓаат на објектот за заштита, 
еднаш месечно, 

— антико р озивна заштита на сите метални де-
лови и варосување со антифугицидни средства на 
10 години, односно по потреба, 

— подмачкување на сите клизнички метални 
елементи, еднаш годишно и за 

— визуелен и функционален преглед на 15 дена. 
Член 24 

За инвестиционо одржување на сите објекти за 
заштита, издадени под закуп се грижи Министер-
ството за народна одбрана. 

Член 25 
Закупецот учествува во исплатувањето на тро-

шоците за редовно одржување на заедничките про-
стории (приоди) пропорционално на квадратурата и 
намената на делот на објектот за заштита што е 
издаден под закуп и тоа за: чистење, надоместоци 
за исплата на експлоатациони трошоци (греење и 
осветлување), тековно и инвестиционо одржување од 
сопствени средства и така исплатените средства не 
се одбиваат од закупнината. 

Трошоци за тековно одржување на објекти за 
заштита, приодните и заедничките простории, како 
и трошоците настанати од мирновременото користе-
ње, не може да се одбиваат од закупнината. 

Член 26 
Доколку е со договор предвидено довршување 

на објектот за заштита согласно член 1 од овој 
Правилник, делот на закупнината што припаѓа на по-
себната сметка за изградба и одржување на објек-
тите за заштита не се плаќа до отплатата на потро-
шените средства. 

Член 27 
Доколку дојде до оштетување од причини што 

го попречуваат користењето на објкетот за зашти-
та во мир, закупецот може да бара сразмерно нама-
лување на закупнината. 

Оценка на оштетувањата врши стручна комиси-
ја на Министерството за народна одбрана, во при-
суство н,а сопственикот на објектот за заштита и 
закупецот. 

V. ПРЕСТАНОК НА ЗАКУП 

Член 28 
По барање на- Министерството за народна одбра-

на, во непосредна воена опасност и во други вон-
редни околности, договорот за закуп може времено 
да престане да важи.-

По престанок на условите од претходниот став, 
закупецот може да продолжи со користењето на об-
јектот за заштита до периодот утврден со догово-
рот, со тоа што траењето на. закупот може да про-
должи за време колку што траеле посебните усло-
ви и времето потребно за ставање во мирновремена 
функција, освен ако објектот не е уништен или 
трајно оштетен. 

Член 29 
Договорот за закуп престанува да важи ако дел 

или цел објект за заштита се даде во подзакуп на 
трето лице без одобрение на закуподавачот и Ми-
нистерството за народна одбрана, ако објектот за 
заштита се користи за намена спротивна на догово-
рот и ако дојде до трајни оштетувања што го оне-
возможуваат непреченото користење во мир. 

Член 30 
Договорот за заштита ќе се продолжи на нео-

пределено време доколку закупувачот не даде от-
каз. Отказниот рок за раскинување на договорот не 
може да биде пократок од три месеци, освен во слу-
чај на војна. Отказот се дава во писмена форма. 

Член 31 
Закупецот може да го раскине договорот пред 

истекот на договорениот период, доколку за тоа го 
извести закуподавачот и отказниот рок да не биде 
пократок од еден месец. 

Член 32 
Во случај на предвремено раскинување на дого-

ворот за закуп, а закупнината е платена однапред, 
средствата ќе се вратат во месечни рати и тоа од 
средства за нов закуп на наведениот објект, или во 
целост за периодот за кој новиот корисник ќе из-
врши плаќање на закупнината однапред. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Договорите за закуп, склучени пред донесува-

н,ето на овој правилник, ќе се усогласат со одредби-
те на истиот во рок од шест месеци. 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 15-42/2 
24 јуни 1991 година 

Скопје 
Министер за народна одбрана, 

полковник 
Д-р Ристо Дамјановски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Во овој суд лицето Гелебешев Тодор од Гевге-
лија поднесе предлог за поништување на чековите 
издадени од Југобанка Експозитура - Гевгелија, 
како и тековна карта, издадени на име Гелебешев 
Тодор од Гевгелија и тоа: чековите почнувајќи од 
број 223272 до број 223280 (9 чекови) и тековната 
карта бр. 1550-36013-2, издадени од истата банка, би-, 
дејќи чековите односно тековната карта ги изгубил. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат ци-
г р а н и т е чекови и тековната картица или лица на 
кои им е познато каде тие се наоѓаат да се јават 
во Општинскиот суд во Гевгелија во рок од 30 дена 
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од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република' Македонија“. Во истиот рок секое заин-
тересирано лице може да вложи приговор против 
предлогот за поништување на чековите. 

Доколку огласниот рок истече без приговор или 
успех во пронаоѓањето на чековите, тие ќе бидат 
поништени. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 93/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за долг по тужбата на тужителот ОП „Уникооп" 
— Кавадарци против тужениот Акик Касами од с. 
Г. Речица. Вредност на спорот 182.278,70 динари. 

Б,идејќи на тужителот и на судот не им е позна-
та - адресата на тужениот кој' се наоѓа во Загреб со 
непозната адреса, се повикува истиот во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот да се јави на 
судот, да достави адреса или да овласти полномош-
ник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спро-
тивно судот. преку Центарот за социјални работи 
ќе му постави привремен застапник кој ќе го заста-
пува - во постапката до нејзиното окончување. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 145/91. 

Пред овој суд се води постапка за надомест на' 
штета по тужбата на тужителите Вејсели Рамадан 
и Наиле од Тетово, против тужениот Љоки Махир 
и други. Бидејќи тужениот Љоки Махир е со не-
позната адреса, се повикува истиот да достави 'адре-
са или да овласти полномошник кој ќе го застапува 
во оваа постапка во рок од 30 дена. Доколку не се 
јаврт на тој ден, судот преку Центарот за социјални 
работи ќе му постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 527/87.. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни 

следните загубени документи: 

Свидетелства од I до IV година и свидетелство 
за завршен испит на стручна подготовка на, име Дра-
ган Хаџи Христовски, Скопје. (1539) 

Свидетелство на име Гордана Пандиловска, Ку-
маново. v. (1540) 

Свидетелство на име Лулим Меноски, Струга. 
Свидетелство на име Александар Синадиновски, 

Гостивар. (1542) 
Свидетелство на име Горѓи „ Карчов, Виница. 
Диплома на име Музафер Алити, Тетово. (1544) 
Свидетелство за I година економско училиште 

на име Јашаров Неџат, Титов Велес. (1545) 
Воена книшка на име Раде Додевски, Скопје. 
Работна книшка на име Раде Додевски, Скопје. 
Работна книшка на име Фасли Јусуфи, Скопје. 
Воена книшка на име Абуш Амет, Скопје. (1556) 
Свидетелство на име Гордана Симјаноска, При-

леп. (1558) 
Свидетелство на име Евзаљ Османи, Тетово. (1559) 
Работна книшка на име Трајче Алексовски, 

Скопје. (1564) 
Работна книшка на име Васе Стојановски, Скопје. 
Работна книшка на име Александар Кирков, 

Скопје. (1568) 
Работна книшка на име Вера Поповска, Скопје. 
Воена книшка на име Димитри Темов, Скопје. 
Свидетелство на име Виолета Трајковска, Кума-

ново. (1581) 
Свидетелство на име Неџбедин Алили, Тетово. 
Свидетелство на име Тефик Сахити, Гостивар. 
Свидетелство на име Томе Велков, Пробиштип. 
Диплома и свидетелство на. име Зоран Несторов, 

Титов Велес. (1585) 

Диплома на име Јакуп Муртезани, Тетово. (1586) 
Диплома на име Валентина Костадинова, Штип. 
Свидетелство на име Џелили Имран, Скопје. 
Работна книшка на име Ваца Китанова, Скопје. 
Свидетелство на име Сашо Спироски, Гостивар. 
Свидетелство на име Иван Јорданов, Штип. (1594) 
Свидетелство на име Лидија Стојановска, Штип. 
Свидетелство и диплома на име Лидија Илиева, 

Кочани. . (1596) 
Диплома на име Бардул Макмути, Тетово. (1597) 
Работна книшка' на име Душан Пејчев, Скопје. 
Свидетелство на име Виолета Тодоровска, Кума-

ново. (1602) 
Свидетелство на име Џелал Куртеши, Тетово. 
Свидетелство на име Зико Зиков, Штип. (1604) 
Свидетелство на име Галина Шучкова, Кочани. 
Диплома на име Мерџан Ислами, Тетово. (1606) 
Свидетелство од VIII одделение на име Андонов-

ски Менде, с. Девич, Македонски Брод. (1607) 
Работна книшка на име Муслр1у Рамиз, Скопје. 
Работна книшка на име Ема Маркоска, Скопје. 
Свидетелство за II година на име Петранка Ми-

хајловски Тетово. (1612) 
Свидетелство на име Исмет Исмаилоски, Титов 

Велес. (1620) 
Свидетелство на име Мендерез, Мифтари, Тетово. 
Свидетелство на име Иламије Абдулаи, Гостивар. 
Свидетелство на име Сунчица Андонова, Штип. 
Свидетелство на име Љупчо Каранфилов, Кочани. 
Свидетелство на име Методи Коцев, Кочани. 
Свидетелство на име Мевлуди Лога, Струга. 
Свидетелство на име Шефкет- Касами, Тетово. 
Свидетелство на име Елмаз Рустеми, Тетово. 
Свидетелство на име' Горанчо Ангелов, Штип. 
Свидетелство на име Хулија Туглиова, Штип. 
Свидетелство за VIII одделение на име Пешко-

ски Мирослав, Македонски Брод. (1634) 
Свидетелство на име Сефедин Рецепи, Куманово. 
Свидетелство на име Миле Георгиев, Крива Па-

ланка. (1639) 
Свидетелство на име Беким Бафтијари, Тетово. 
Свидетелство на име Зоран Тодосков, Кочани. 
Свидетелство за III година на̂  име Михајловска 

Марија, Титов Велес. (1649) 
Работна книшка на име Јусуф Сулејман, Скопје. 
Свидетелство за VIII одделение на име Јусуф 

Сулејман, Скопје. (1653) 
Свидетелство на име Билјана Бојческа, Прилеп. 
Свидетелство на име Кадрија Синаноски, Прилеп. 
Свидетелство на име Калина Стојанова, Титов 

Велес. (1665) 
t Свидетелство на име Асип Бајрами, Тетово. 

^ Свидетелство на име Хиријете Тахири, Тетово. 
Свидетелство на име Муамет Шерифи, Тетово. 
Свидетелство на име Невзир Шабани, Тетово. 
Свидетелство на име Сунчица Андонова, Берово. 
Свидетелство на име Соња Мишовска, Злетово. 
Ученичка книшка на име Ахмет Сани, Гостивар. 
Диплома за средно образование — бравар на 

име Зоран Саздовски, Титов Велес. (1514) 
Свидетелство за VI одделение на име Папиќ Еди-

на, с. Г. Оризари, Титов Велес. (1515) 
Работна книшка на име Јашар Хамида, Скопје. 
Воена книшка на име Илиевски Трајче, Скопје. 
Работна книшка на име Неџат Ејуповски, Скопје. 
Свидетелство на име. Стојанче Анастасов, Кра-

тово. v (1524) 
Свидетелство на име Абдулаи Алији, Гостивар. 
Свидетелство на име Слободан Симјановски, Го-

стивар. (1526) 
Свидетелство на име Бети Апостоловска, Штип. 
Свидетелство за VIII одделение на име Стојанов 

Стојан, с. Градско, Титов Велес. (1528) 
Работна книшка на 'име Лиле Петковска, Скопје,. 
Работна книшка на име Трајанка Славкова, Скоп-

је. (1532) 
Работна книшка на име Темелко Јовановски, 

Скопје. (1533) 
. Работна книшка на. име Зорка Тасевска, Скопје. 

Воена книшка на име Димче Грозданоски, Скоп-
је. (1536) 
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Свидетелство на име Лазар Павловски, Тетово. 
Свидетелство на име Херол Фејзулахи, Гостивар. 
Свидетелство на име Драган Јосифоски, Гостивар. 
Свидетелство на име Душко Милошески, Гости-

вар. (1101) 
Свидетелство на име Кирчо Дилов, Радовиш. 
Уверение на име Томе Мурабинов, Радовиш. 
Свидетелство и диплома на име Јасмина Ивано-

ва, Делчево. (1109) 
Диплома и свидетелство на име Благојчо Јан-

човски, Штип. (1110) 
Уверение за завршено ПА — Штип на име Сте-

фанка Величковска, Штип. (1111) 
Уверение на име Петар Герасњмов, Штип. (1112) 
Уверение за завршено ПА — Штип на име Гор-

д а н а Нацевска, Штип. (1113) 
Работна книшка на име Сашо Тодоровски, с. Ра-

котинци, Скопје. (1114) 
Свидетелство на име, Гоце Пејовски, Битола. 
Свидетелство на име Синдис Мамуди, Струга. 
Свидетелство на име Каме Ајдури, Тетово. (1119) 
Свидетелство на име Шефит Аму, Тетово. (1120) ^ 
Свидетелство на име Бојан. Иваноски, Тетово. 
Свидетелство на име Вуке Ристовски, Тетово. 
Свидетелство на име Македонка Тулева, Штип. 
Воена книшка на име Саша Мариновиќ, с. Ог-

њанци, Скопје. (1128) 
Работна книшка на име Марина Стојановиќ, 

Скопје. (1129) 
Свидетелство^ на име Маре Барлеска, Прилеп. 
Свидетелство на име Бесим Амети, Гостивар. 
Свидетелство на име Страхиња Матеска, Гостивар. 
Свидетелство на име Гордана Стојанова, Штип. 
Свидетелство на име Благица Мишкова, Кочани. 
Диплома на име Валентина Алексоска, Прилеп. 
Работна книшка на, име Елизабета Анчевска, 

^ Скопје. ( (1144) 
Чековна картичка бр. 28073/5 и загубените чеко-

ви од бр. 368757 до 368810, издадени од Југобанка 
— Скопје' на име Мило.рад Качаниклиевски, Скопје. 

Воена книшка на име Спире Блажевски, Скопје. 
Свидетелство на име Бобан Герасимовски, Те-

тово. (1154) 
Свидетелство на име Муртезан Мифтари, Гости-

вар. (1155) 
Свидетелство на име Васко Михајлов, Штип. ' 
Диплома на име Амир Јонузи, Гостивар. (1157) 
Диплома на име Илбер Камбери, Тетово. (1158) 
Свидетелство за VIII одделение на име Илиоска 

Виолета, с. Могилец, Македонски Брод. ,(1159) 
Работна книшка на име Томислав Стојановски, 

Куманово. (1160) 
Работна книшка на име Шаин Агуши, Куманово. 
Работна книшка на име Јован Магдевски, Ресен. 
Работна книшка на име Кире Шушевски, Ресен. 
Работна книшка на име Гоце Трајанов, Кочани. 
Работна книшка на име Басри Тачи, Скопје. 
Работна книшка на име Зоран Нешковски, Скопје. 
Работна книшка на име Марија Стојановиќ, 

Скопје. (1169) 
Работна книшка на име Гордана Стефановска, 

Скопје. (1173) 
Свидетелство на име Горанчо Трајчов, Штип. 
Свидетелство на име Кате Данаилова, Кочани. 
Свидетелство на-име Драганчо Стефанов, Кочани. 
Свидетелство на име Ванчо Јованов, Кочани. 
Работна книшка на име Мендија Мамути, ул. 

„Шуто Оризари“ бр. 94, Скопје. (1185) 
Работна книшка на “име Тасев Зоран, Скопје. 
Работна книшка на име Благоја Стојчев, Скопје. 
Свидетелство на име Мара Димовска, Прилеп. , 
Свидетелство на име Благоја Ставрески, Прилеп. 
Свидетелство на име Дашмир Бајрами, Тетово. 

' Свидетелство на име Љуљјети Алили, Тетово. 
Свидетелство на име Ванчо Гоцев, Кочани., (1193) 
Свидетелство на име Горѓи Стојков, Кочани. 

' Свидетелство на име Перо Данилов, (1195) 
Свидетелство за VIII одделение на име Короскос-

ки Живко, Титов Велес. (1197) 
свидетелство на име Душко Стојановски, Крива 

Паланка. (1210) 

Ученичка книшка на име Светле Стојаноска, При-
леп. (1213) 

Воена книшка на име Ристо Есапов, Скопје. 
Работна- книшка на име Драган Ѓорѓиевски, 

Скопје. (1223) 
Диплома на име Дарко Цветкоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Исо Мифтароски, Прилеп. 
Свидетелство на име Слаѓан Кипријановиќ, Ку-

маново. (1227) 
Свидетелство на име Добрица Јанковска, Кума-

ново. (1228) 
Свидетелство на име Ванчо Личев, Демир Капија. 
Свидетелство на име Мирче Тодевски, Тетово. 
Свидетелство на име Нухија Бурхаидин, Тетово. 
Свидетелство на име Аагим Муслиј, Гостивар. 
Свидетелство на име Садри Муслиу, Гостивар. 
Свидетелство на лме Станко Петровски, Делчево. 
Ученичка книшка на име Мевлудин Зибероски, 

Струга. (1235) 
Работна книшка на име Ајтин Идриз, Скопје. 
Работна книшка на име Гордана Богоевска, Скоп-

је. (1246) 
Свидетелство на име Сузана Георгиевска, Скопје, 
Работна книшка на име Александар Богоевски, 

Скопје. (1249) 
Свидетелство на име Екрем „ Имери, Гостивар. 

. Свидетелство на име Иванка Црневска, Берово. 
Свидетелство на име Миле Анастасов, Кочани. 
Свидетелство за положен завршен испит на име 

Влатко Стојоски, Скопје. (1259) 
Свидетелство за положен завршен испит на име 

Здравко Дејановиќ, Скопје. (1260) 
Воена нкишка на име Звонимир Бежаниќ, Скопје. 
Работна книшка на-име Сузана Јовановска, Скоп-

је. (1262) 
Работна книшка на име Дафинка Колева, Скопје. 
Воена книшка на име Александар Петрушевски, 

Скопје. (1265) 
Свидетелство на име Дејан Додев, Титов Велес. 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Марија Мицева, Прилеп. (1212) 
Работна книшка на име Силко Ниноски, Струга. 
Решение бр. 11-5824 од' 14. XI. 1990 година, на 

име Весна Соколовска, Скопје. (1748) 
Решение Уп. бр. 14-7009 од 25. XII. 1989 година;' 

на име Невенка Поповска, Скопје. (1749) 
Чекови од бр. 2345208 до 2345210, издадени од 

Комерцијална банка АД — Скопје на име Драган 
Наумовски, Скопје. (1750) 

Работна книшка, на име Иванов Благој, с. Раш-
тани, Титов Велес. (1769) 

Пасош, издаден од ОВР — Виница со бр. МВ-
683188 на име Мемедов Рамадан, ул. „Македонска“ 
бр. 32, Виница. (1772) 

Работна книшка на име Виолета Стефановска, 
Куманово. (1773) 

Работна книшка на име Зиба Мислим, с. Лива-
.да, Струга. (1774) 

Воена книшка на име Јованче Недев, Титов Ве-
лес. (1775) 

Бариран чек бр. А 3084621 на име „Ватротехна" 
— Загреб, жиро сметка 30105-601-7413, издаден од 
„Ватротехна" — Загреб, ул. „11 Октомври“ бр. 34, 
Скопје. (1776) 

Решение за упис на дуќан во регистар за про-
мет на мало У. бр. 14-8312 од 19. XII. 1990 година, 
на име Марина Коруновска, Скопје. (1777) 

Чековна картичка бр. 58943-40 и загубените че-
кови од бр. 3339257 до 3339260, издадени од Комер-
цијална банка АД — Скопје на име Анка Готевска, 
Скопје. (1780) 

Свидетелство за завршено I година и за заврше-
но средно образование издадени од̂  Земјоделско учи-
лиште „Киро Бурназ'-' — Куманово на име Ненад 
Цветковски, Куманово. (1781) 

Свидетелства за завршено I и II клас економски 
смер, издадени од УЦСО „Ј. Б. Тито“ — Ресен на 
име Наумовска Билјана, с. Јанковец, Ресен. (1782) 

Работна книшка на име Звезда Иваноска, Охрид. 
Работна книшка на име Атиџа Мемети, Тетово. 
Работна книшка на име Раим Куртиши, Тетово. 
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О Б Ј А В И 

Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за 
работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 
20/89, 27/90 и 10/91), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Загарантираниот личен доход за полно работ-
но време4 на работникот за месец август 1991 годи-
на изнесува 2.824,30 динари. 

2. За остварување на правата во самоуправните 
интересни заедници за кои основ е загарантираниот 
личен доход, за месец август 1991 година тој изне-
сува 2.259,40 динари. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с. р. 

Решение У. бр. 14-765 од 11. II. 1991 година, за 
дуќан ,,Марс“ за флипери и видео игри, на име Ја-
ковчевска Јелиза, ул. „Алексо Демниевски“ бр. 48, 
Скопје. (1797) 

Тековна сметка бр. 99322/27 и чекови (7) од бр. 
3231087- 3231088, 3231089 И 3231090 (4 чека) И бр. 
1154552;, 1154553, 1154554 (з чека), издадени од Сто-
панска банка — Комерцијална банка АД — Скопје 
на име Милка Ѓорѓиева, Скопје. (1798) 

Чекови од бр. 285021 до 285030, издадени од Ју-
гобанка — Скопје на име Лухамед Папранику, 

,Скопје. (1799) 
Решение Уп. бр. 12-50870 од 25. V. 1990 година, 

на име Слободан Митровски, Скопје. (1800) 
Чековна карта бр. 64-178-28 и загубените чекови 

од бр. 3395106 до 3395120 (14 чекови) бланко изда-
дени од Комерцијална банка Скопје на име Олга 
Лазареска, Скопје. (1821) 

Решение бр. Уп. бр. 15-5972 од 13. X. 1978 годи-
на, за месарска дејност, на име Адем Буцалија, 
Скопје. (1822) 

Решение Уп. бр. 14-6392 од 1. I. 1986 година, на 
име Димитрија Синадинов, Скопје. (1823) 

Чекови од бр. 962059 до 962070, издадени од Сто-
панска банка — Скопје на име Вера Каранфилова, 
Скопје. (1825) 

Решение Уп. бр. 15-3787 од 6. I. 1978 година, на 
име Никола Арсовски, Скопје. (1826) 

Свидетелство издадено од ЦОУ „Мануш Турнов-
ски“ на име Николова Милена, ул. „Илија Ајдин-
ски“ бр. 20, с. Ново Село — Струмица. (1859) 

Свидетелство за V одделение, издадено од ЦОУ 
„Мануш Турновски“ на име Баљазова Каролина, с. 
Сушица, Струмица. (1860) 

Воена книшка, на име Алитевски Роберт ул. 
„Средорек“ бр. 65, Куманово. (1866) 

Работна книшка на име Сабит Џемаиљовски, Ку-
маново. (1867) 

Чекови (5) од бр. 3253476 до 3253480 од тековна 
сметка бр. 21859/81, издадени од Комерцијална ,бан-
ка АД — Скопје на име Златко Шеќеров, ул. „Вик-
тор Иго“ бр. 22, Скопје. (1869) 

Чекови (3) бр. 30908384, 30908392 И 30908406 ОД 
тековна сметка бр. 1334301, издадени од Поштенска 
штедилница — Скопје на име Јовановски Круме, 
ул. „Никола Тесла“ бр. 2/1-40, Скопје. (1874) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
„Мите Богоевски“, Ресен на име Љабаковска Драги-
ца, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 32, Ресен. (1888) 

Работна книшка на име Полум Јусуфи, с. Ко-
рошишта, Струга. (1900) 

Работна книшка на име Димитрије Николовски, 
Гостивар. (1901) 

Решение Уп. бр. 14-2928 од 3. V. 1990 година, 
на име Сашо Славковиќ, Скопје. (1902) 

Воена книшка на име Ивица Латкозски, Скопје. 
Свидетелство на име Арбен Зибери, Тетово. 
Работна книшка на име Јулијана Печиновиќ, 

Скопје. (2148) 
Свидетелство на име Адил Балкоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Муса Беџети, Гостивар. 
Диплома на име Јоцо Јованов, Штип. (2153) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јова-

нов Зоран, Титов Велес. (2154) 
Работна книшка на име Павлина Стојановска, 

Скопје. (2157) 
Работна книшка на име Трајче Кузмановска, 

Скопје. (2158) 
Тековна сметка бр. - 48537/29 и чекови бр. 

4905031, 4905033, 4905034 и 4905040 (4 чека), издаде-
ни од Комерцијална банка а.д. — Скопје на име 
Синадиноски Илија, ул. „Тодор Чангов“ бр. 106, 
Скопје. 

Чековна карта бр. 15543-02 и чекови од бр. 
5211652 до 5211670, издадени од Комерцијална бан-
ка а.д. —“ Скопје на име Благоја Мешковски, Скопје. 

Врз основа на член 4 од Законот за исплата 
на личните доходи и други лични примања во Ре-
публиката („Службен весник на СРМ“ бр. 2/91), Ми-
нистерството за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Просечниот месечен чист личен доход по вра-
ботен во Републиката во месец јуни 1991 година!, 
намален за ефектот од процентот на бројот на вра-
ботените кои не исплатиле личен доход во месецот 
во кој се врши исплатата, изнесува 4.359,70 динари. 

2. Поради примена на ефектот на вработените 
кои не исплатиле личен доход, личниот доход за ме-
сец јуни (4.359,70 динари) споредено со тој од месец 
октомври 1990 година (3.771 динари), кој е применет 
за исплата на пензиите за месец декември 1990 го-
дина, покажува пораст од 15,61%. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с. р. 
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