
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 

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

Среда, 25 ноември 1987 
С к о п ј е 

Број 44 Год. XLIII 

Претплатата за 1987 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 100 
дик. Жиро сметка 40100-603-12498 

761. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за републичките даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 24 ноември 1987 го-
дина. 

Бр. 08-3318/1 
24 ноември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ kA РЕПУБЛИЧ-

КИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките даноци на граѓа-

ните („Службен весник на СРМ“ број 50/82, 38/83, 
3/85, 44/85 п 46/86), во член 2 алинеја 1, стапката 
„1,7%" се заменува со стапката „2,8^/о". 

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

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре^ 
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 де-
кември 1987 година. 

762. 
Врз основа на член 376 сгав 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за посебниот данок на промет на производи и 
услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот ^ труд, одржана на 24 ноември 1987 го-
дина 

Бр. 08-3319/1 
24 ноември 198/ година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

1 Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ 
ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

пр,оизводи и услуги („Службен весник на СРМ“ број 
39/82, 48/Ѕ2, 23/83, 13/84, 23/84, 31/84, 22/85, 44/85, 
4/87 и 36/87), во Тарифата на посебниот републички 
данок на промет, во Тарифниот број 1 став 1 бро-
јот „10" се заменува со бројот „12". 

Во Тарифниот број 4 бројот „7,60" се заменува 
со бројот „9". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредениот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 декември 1987 година. 

763. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД 

ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА 
ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ - КАВАДАРЦИ 

Се прогласува Законот за изменување, и допол-
нување на Законот за обезбедување средства за на-
мирување на дел од обврските создадени со изград-
бата на Проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци, 

. што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 24 ноември 1987 го-
ди,на 

Бр 08 3317/1 
24 ноември 1987 година 

Скопје 
' ' Претседател 

- - на Претседателството на СРМ, 
. , . Драгољуб Ставрев, с. р. 

Претседател 
( на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 



Стр. 786 - Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 ноември 1987 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО 

ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ -
КАВАДАРЦИ 

Член 1 
В'о Законот за обезбедување средства за нами-

рување на дел од обврските создадени со изградба-
та на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци („Службен 
весник на СРМ“, број 3/85, 35/85 и 44/85), во член 4 
стапката .,10y/V' се заменува со стапката „3%". 

Член 2 
По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи: 

„Член 15-а 
Дел од средствата од дополнителниот републич-

ки данок од доход на организациите на здружениот 
труд, во износ од 2.500 мил. динари како и повеќе 
уплатените средства од посебниот републички данок 
на промет, од п?осебната републичка сметка од член 
9 на овој закон се пренесуваат во Републичкиот 
буџет“. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“, а одредбата од 
член 1 на овој закон ќе се применува од 1 јануари 
1987 година. 

764. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирањето на општините и на- Републиката 
(^Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83 и 42/85) и 
член 7 од Законот за извршување на Републичкиот 
буџет за 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/86), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
ке дони ја донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА 
Член 1 

Во Републичкиот буџет за 1987 година („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 45/86, 28/87 и 37/87), се 
вршат следниве измени на распоредот на средствата 
за посебни намени и тоа: 

1 Во Раздел 21 — Републички комитет за здрав-
ство и социјална политика, позиција 230, конто 454 
— Средства за реализација на Законот за цивилните 
инвалиди од војната, износот „263.000.000" се заме-
нува со износот „203.000.000"; позиција 231, конто 
454 — Средства за реализација на Законот за заш-
титата на семејствата чиј хранител е на задолжи-
телна воена служба, износот „223.000.000" се замену-
ва со износот ,.163.ООО.ООО“; и позиција 235, конто 
456 — Болнички трошоци за душевни болни, износот 
„80.000.000" се заменува со износот „160.000.000"; и 

2. Во Раздел 65 — Средства за резерви, позици-
ја 586, конто 470 — Издвојување во постојаната ре-
зерва на Републиката износот „160.000.ООО“ се за-
менува со износот „200.000.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето а ќе биде објавена во 
„Службен весник на СРМ“. 

Бр. 23-2235/1 
20 ноември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

244. 
Врз основа на член 47 од Статутот на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за предучи-
лишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката СИЗ за предучилишно и основно воспита-
ние и образование и општествена заштита на децата 
на седницата одржана на 23 ноември 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА ЗА 1987 ГОДИНА (ТРЕТО 
УСОГЛАСУВАЊЕ) 

Член 1 
Поединечниот износ на додаток на деца за 1987 

година се валоризира просечно со 19%, заради усог-
ласување на износите на додаток на деца со порас-
тот на личниот доход во СРМ. 

Член 2 
Разликата од валоризираниот износ на додаток 

на деца ќе се исплатува за секое дете — корисник 
кое се стекнало со право на додаток на деца од 1. 
IV. 1987 година, заклучно со 31. ХП. 1987 година, 
според прегледот на износите на додаток на деца, 
кој е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Исплатата на разликата ќе се изврши во месец 

декември од тековниот прилив на средствата, а ќе 
ја спроведат стручните служби на општинските СИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата. 

Член 4 
Додатокот на деца со ова усогласување се утвр-

дува во следните износи: 

Возраст на деца I цензусна Д1 цензусна 
група група 

до 15 год. возр,аст 8.000 5.920 
во средно училиште 10.000 8.250 
на виша и висока школа 14.160 10.700 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 11-1557/2 
23 ноември 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Васил ева, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНА И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ТИТОВ ВЕЛЕС 

245. 
Врз основа на член 5 став 5 од Законот за при- -

времена забрана на располагањето со дел од опште-
ствените средства на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници и од 
општествени дејности за потрошувачката во 1987 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“ бр 12/87) и член 25 
алинеја 17 од Статутот на СИЗ за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата, Собранието на Заедницата, на 
седница одржана на 23 септември 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС 

ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 

Член 1 
Со оваа одлука стапката на плаќање на придо-

нес од личен доход од работен однос на работни-
ците за задоволување на потребите и интересите во 
областа на предучилишното воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата од подрачјето 
на .о-пштина — Титов Велес се намалува од 1,75% 
на 1,40%) сметано од 1. X. 1987 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а Де се применува од 1 октомври 1987 
година. 

Бр. 02-545 
30 септември 1987 година 

Титов Велес 
Потпретседател, 

Томе Дограмаџиев, с. р. 

О Г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред Општинскиот суд во Дебар е заведена вон-
процесна постапка по предлог на Јетко Питарка од 
Дебар за докажување на смртта на нејзиниот сопруг 
Тосум Спахиу, порано од Дебар, за кој се тврди дека 
умрел на 10. X. 1946 год. во Дебар и дека не бил 
заведен во матичната книга на умрените. 

Се повикува секој кому што му е нешто познато 
за смртта на Тосум Спахиу да го извести овој суд 
во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. По 
истекот на определениот рок ќе биде поставен прив-
ремен старател и ќе продолжи постапката за дока-
жување на смртта. 

Од Општинскиот суд во Дебар, ВПП бр. 168/87. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачот Исени ,Ќамил од Тетово, 
ул. „105" бр. 15 за докажување на смртта на лицето 
Селмани Рамадан од Тетово. 

Се повикува лицето Селмани Рамадан од Тетово 
или секој друг што знае за неговиот живот да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ“. 

Доколку не се јави никој во тој рок, судот ќе 
ја утврди смртта на лицето Селмани Рамадан преку 
привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 622/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за неосновано збогатување по тужбата на тужителот 
Мухамед Али од с. Камењане, сега во Загреб, про-
тив тужениот Шабани Сабит, од с Нераште, сега 
со непозната адреса во Швајцарија. Вредност на спо-
рот 600.000 динари. 

Се поканува тужениот Шабани Сабит од с Не-
раште, сега на привремена работа во Швајцарија 
со непозната адреса, во рок од 30 дена да се јави 
пред судот, ја соопшти својата адреса или пак пос-
тави свој полномошник кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси во постапката. Во спротивно 
судот ќе му постави привремен старател 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 666/98. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за зголемување на издршка по тужбата на ту-
жителката Цека Фифе од с М. Речица, против туже-
ниот Гани Цека од истото село, а сега со непозната 
адреса во странство. 

Бидејќи тужени,от Гани Цека ,се наоѓа во 
странство без адреса се повикува истиот во рок од 
зо дена да се јави во судот, да достави адреса или 
овласти полномошник. Во спротивно судот ,преку 
Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му пос-
тави привремен застапник кој ќе кги застапува него-
вите интереси во оваа судска постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр. 1567/87. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1335 од 11. XI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1521-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за управување и користење на пасиштата 
и утрините, со целосна одговорност, Гостивар, ул. 
,Беличица“ бб. оо следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Василевски Василије, секре-
тар, без ограничување, а се запишува новиот застап-
ник Ристоски Крсте, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1335/87. (413) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1329 од 9. XI. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1473-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за становање, со Ц. О., Куманово, ул. „11 Октом-
ври“ бр. 4, со следните под,атоци-. Се брише досе-
гашниот застапник Драгиша Стојчевски, секретар, 
без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Драги Јаневиќ, в.,д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 1329/87. (414) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1315 од 4. XI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-2074-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница на култура, физичка култура, техничка 
култура и информирање, ул. „Доне Божинов“ бр. 30 
Куманово, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Јован Поповски, секретар, а се запи-
шува новиот застапник Жика Крстевски, в. д. секре-
тар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1315/87.. - (415) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1330 од 9. XI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр 3-1750-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за патишта и комунални дејности со Ц. О., со след-
ните податоци Се брише досегашниот застапник 
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Драгиша Стојчевски, секретар, без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Драги Јаневиќ, в. д 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1330/87. ' (416) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1187 од 10. XI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1665-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Домот на културата ,Јосип Броз Ти-
то“ Куманово, во основање ул „Маршал Тито“ бб, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Миодраг Стојановски, в. д. директор, а се запишува 
новиот застапник Вељко Пешиќ, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1187/87 (417) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со, реше-
нието Срег. бр. 1144 од 21. IX. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-1-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
Ц. О., — Скопје — Основна заедница Скопје, ул. 
„Кочо Рацин“ 91 со следните податоци: Се брише 
досег-ашниот секретар Прим. д-р Илија Кувенџиев, а 
се запишува новиот застапник Слободан Брашнарски, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 1144/87. (418) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Срег. бр. 1281 од 5. XI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-348-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата со следните 
податоци: Се запишува промената на фирмата од-
носно називот на 1 Централното основно училиште 
..25 Мај“, населба Сингелиќ, ул. „Алија Авдовиќ4' бб, 
и во иднина ќе гласи.- Основно училиште „25 Мај“ 
населба Сингелиќ — Скопје, Ц. О., ул. „Алија Авдо-
виќ“ бб. ј 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1281/87. (419) 

,Окружниот стопански суд во Скопје, оо реше-
нието Срег. бр. 1258 од 27. X. ,1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-55-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата со следните 
податоци: Се запишува промената на фирмата од-
носно називот на Централното основно училиште 
„Братство Единство“, Ц. О„ населба Драчево — Скоп-
је, ул. „Ратко Митровиќ“ бб, и во иднина ќе гласи: 
Работна организација за основно воспитание и обра-
зование „Братство Единство“, Ц. О., населба Дра-
чево — Скопје, ул „Ратко Митровиќ“ бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1258/87. (420) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег .бр. 1264 од 27. X. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2166-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга под фирма: Земјо де л еко-сто-
чарска задруга „Мал Извор“, Р. О, Средно Коњаре 
— Скопје. 

Зе?лјоделската задруга се основа врз основа на 
одлуката на земјоделците од 26. VI. 1987 година, 
како и по решението, односно согласност на Собра-
нието на општината Гази Баба — Скопје под број 
12-3531 од 15. IX. 1987 година; на Стопанската ко-
мора на град Скопје број 10-320/1 од 3. IX 1987 го-
дина и на Задружениот сојуз на СРМ број 03-338 од 
26. VIII. 1987 година. 

Основачи на задругата се.- Бззахи Абдула, Су-
лејмани Абдула, Поповска Вјера, Сулејмани Јунуз, 
Ибрахими Мурат, Поповска Мирослава, Рамадани 
Неваип, Ибраими Шасивар, Фермини Нухи, Баше-
вац Хади ја, Рамадани Фуат, Шасивари Ќазима, Ибра-
ими Сетки, Адили Илијас, Мемети Идриз, Адили 
Адиљ, Бишевац Казими, Рамадани Ќазим, Бишевац 
Малиќ, Адили Бајрам, Халити Идриз, Бишевац Са-
бит, Бузахи Мехмед, Арифи 3 е јадни, Далипи Да-
лип, Ќерими Кадри. 

Основна дејност: земјоделско производство, (пол-
јоделство, градинарство, овоштарство, лозарство и 
сточарство). 

Во правниот промет со трети лица задругата од-
говара со сите свои средства со кои располага. 

За обврските на задругата кои не можат да се 
подмират од сопствените средства на задругата, од-
говараат супендијарно и здружените земјоделци (ос-
новачи) и задругари, освен со земјоделското земјиш-
те до висината на членските влогови, а кој влог е 
15 ооо динари и тоа трикратно како што е утврдено 
и со Самоуправната спогодба за здружување на тру-
дот и средствата. 

Лице овластено за застапување е Рамадани Не-
ваип, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1264/87. (422) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 1310 од 4. XI. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1746-0-0-0, ја запиша во суд-
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застапување на Самоуправната интересна заедница 
за патишта на општина Чаир, Ц. О., ул. „Босна и 
Херцеговина“ бб, Скопје, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Ставре Чолаков, се-
кретар, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Малинов Ламбе, секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
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