
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

448. 
Врз основа 'на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ", б,р. 44/77) и член 9 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1981 година („Службен весник на СРМ", бр. 44/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1961 година („Служ-

бен (весник на СРМ", бр. 44/80), се вршат следниве 
измени на средствата за посебни намени и тоа: 

1. Во разд-ел 4 — Извршен совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, во 
позицијата 40 — Трошоци за авио-служба, износот 
„9.000.000" се заменува со износот „7.500.000". 

2. Во Раздел 4, глава 2 — Секретаријат за кад-
ровски прашања, во позицијата 48 — Трошоци за 
подготвување на кадри за работа во Сојузната уп-
рава и во ОСНР, износот „2.000.000" се заменува со 
износот „1.700.000". 

3. Во Раздел 8 — Републич,ки секретаријат за 
внатрешни работи се вршат следниве измени: 

— во позицијата 82 — Лични доходи и матери-
јални трошоци на милицијата во општините, из-

носот „441.000.000" се заменува со износот 
„45il.000.000"; 

— во поз,ицијата 89 — За набавка на опрема 
и за други потреби од "Програмата, износот 
„30.000.000" се заменува со ,износот „24.000.000"; и 

— во позиција,та 94 — Набавка на безбеднос-
на опрема за аеродромите, износот „10.000.000" се 
заменува со износот „6.000.000". 

4. Во Раздел 9 — Републички секретаријат за 
пра.восудство се вршат следниве измени: 

— во позицијата 101 — Надоместок на лицата 
за неоправдано по-минато време во притвор и во 
истражен затвор, износот „750.000" се заменува со 
износот „6.00.000"; 

— во (позицијата 102 —: Надоместок за издршка 
на осудени и притворени лица во" "Републиката. и 
надвор о,д неа и други трошоци, износот „2.080.000" 
се заменува со износот „1.680.000"; и 

— во позицијата 105 — Надоместок на ком,и-
сиите за правосудни испити и за испити за су-( 
дните за прекршоци, износот „350.000" се замену-
ва со износот „250.000". 

5. Во Раздел 10 — Републички секретаријат за 
финансии, се вршат следниве измени: 

— во позицијата 112 — За намирување на тро-
шоците 'околу одржувањето на работните просто-
рии, износот „2.000.000" се заменува со износот 
„2.700.000"; и 

— во позицијата 118 — Валоризација на лич-
ните доходи на функционерите и работниците во 
работните заедници, износот „36.000.000" се заме-
нува со износот „80.000.000". 

6. Во Раздел 11 — Републички секретаријат за 
општостопански работи и пазар, во позицијата 131 
— Материјални трошоци, износот „1.362.000" се за-
менува со износот „Ј.262.000". 

7. Во Раздел 11 — глава 2 — Дирекција на ре-
публичките стоковни резерви, во позицијата 138 — 
Материјални трошоци, износот „511.000" се замену-
ва со износот „411.000". 

8. Во Раздел 20 — Републички секретаријат за 
здравство и социјална политика се вршат следниве 
измени: 

— во позицијата 228 — Надоместок за второ-
степени комисии, износот „300.000" се заменува со 
износот „200.000"; и 

— во позицијата 236 — Боречки додаток, (изно-
сот „7.000.000" се заменува со износот „2.500.000". 

9. Во Раздел 21 — Републички секретаријат за 
меѓународни односи, во позицијата 249 — Трошоци 
за погранични средби, износот „1.300.000" се заме-
нува со износот „800.000". 

10. Во Раздел 24 — Републички завод за оп-
штествено планирање се вршат следниве измени: 

— во позицијата 272 — Трошоци за советува-
ње, договарање и семинари, износот „200.000". се 
брише. 

— во позицијата 273 — Елаборати - и студии за 
подолгорочни развој на одделни области и деј-
ности, износот „1.000.000" се заменува со износот 
„50.000"; 

11. Во Раздел 29 — Републички комитет за 
заштита на човековата околина се вршат следниве 
измени: 

— во позицијата 310 — Експериментална апа-
ратура, износот „500.000" се бр-ише 

— во позицијата 311 — Трошоци за истражу-
вања и мерења, износот „200.000" се заменува со 
износот „50.000"; и 

— во позицијата 315 — Акција на екопатрола 
износот „500.000" се заменува со износот „300.000". 

12. Во Раздел 34 — Републички завод за ста-
тистика, во (Позицијата 351 — Трошоци за спрове-
дување на написите, износот „60.000.000" се заме-
нува со износот „56.000.000". 

13. Во Раздел 35 — Архив на Македонија, во 
позицијата 356 — Заштитно микрофилмување на 
архивската прага, износот „1.320.000" се заменува 
со износот „1.220.000". 

14. Во Раздел 3(6 — Републички завод за ме-
ѓународна, научно-техничка соработка се вршат 
следниве измени: 

— во позицијата 364 — Трошоци за редовно 
школување, специјализации и студиски престој на 
странски граѓани во СРМ, износот „3.700.000" се за-
менува со изно-сот „3.300.000"; и 

— во позицијата 3бб — Трошоци за реципро-
цитетни обврски, учество на членови во мешовити 
комисии, износот „400.000" се заменува с,о износот 

, „50.000"; , 
15. Во Раздел 57 — Републички завод за суд-

ски вештачења во областа на финансиите, мате-
ријалното работење и сообраќајот, во позицијата 
506 — Огрев и осветление, износот „300.000" се за-
менува со износот „200.000". 
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16. Во Раздел 68 - Средства за компензации, 
премии, регреси и за пополнување на стоковните 
резерви, BIO поз,ицијата 6-24 — Регреси за повлас-
тици BIO патниот сообраќај, за минерални ѓубрива 
и семен-ски материјал за пченица, износот 
„12f3.000.000" се заменува со износот „93.000.000". 

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

несувањето, а ќе се обј.ави во „Службен весник 
на Социјалистичка Реп,ублика Македонија". 

Бр. 23-/1932/1 
15 октомври 19(81 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

449. 
Врз основа на член 393, точк-а 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МО-
ТОРНИОТ БЕНЗИН И ПЛИНСКОТО МАСЛО НА 
ПОСЕБНА СМЕТКА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕР-

НИЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЛИНИИ 

Член 1 
Организациите \ на здружен труд што вршат 

промет со моторен бензин и плинско масло ќе ,из-
двојуваат и ќе насочуваат средства од малопро-
дажната цена на моторниот бензин и плинското 
масло (дизел-ториво) на посебна сметка за изград-
ба и модернизација на железнички линии и тоа: 

1. Од 1 литар моторен бензин: 
— од 86 океани 0,056 дин., и 
— од 98 октани 0,075 дин. 

2. Од 1 литар плинско масло 
- ОД Д1 0,187 дин. 
- ОД Д2 ' 0,317 дин., и 
- - о д Дз 0,530 дин. -

Член 2 -
Износот од член 1 на оваа одлука за продаде-

ното количество моторен бензин и плинско масло 
ќе се уплатува на сметка на Железничката транс-
портна организација — Скопје на начинот и во 
роковите определени за пресметување и уплату-
вање на основниот данок на промет. 

Член 3 
Со влегувањето во (сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за издвојување и насо-
чување на средствата од малопродажната цена на 
моторниот бензин од 86 октани и на плинското мас-
ло на посебна сметка за изградба и модернизација 
на железнички линии („Службен весник на СРМ", 
бр. 4/81). 

Член 4 
Оваа одлука влег,ува во ,сила наредниот ден од 

денот на ' објавувањето („Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија"), а ќе се ,при-
менува од 10 октомвр,и 198l година.' 

Бр. 23^1950/1 ' 
15 октомври 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

450. 
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
З(А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА 
БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО НАМЕНЕТ 
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Износот на надоместокот од малопродажната 

цена на бензинот, планското масло наменет за из-
градба, реконструкции а и одржувале на патиштата 
се определува: 

1. Од еден литар моторен бензин: 
— од 86 октаои - 2,00 дин. 
— од 98 октани ' 1,'80 дин., и 

2. Од еден литар (пл,инско масло 
(дизел гориво Дг, Д2 и Дз) 1,80 дин. 

Член 2 
Износот на надоместокот од член 1 на оваа 

одлука за продаденото количество на моторниот 
бензин и плинското масло' го пресметува и го уп-
латува продавачот на сметка на Републичката са-
моуправна интересна заедница за патишта на на-
чинот и во роковите определени за пресметување 
и уплатување на основниот данок на промет. 

Член 3 
Со влегувањето во аила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за определување виси-
ната на надоместокот од малопродажната цена на 
бензинот и плинското масло, наменет за изградба, 

. реконструкција и одржување на патиштата („Слу-
жбен весник на'СРМ", бр. 39/7-8, 15/79, 23/79, 15/80, 
4/81). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Макед опија", а ќе се 
применува од 10 октомври 1981 година. 

Бр. 23-1950/2 
15 октомври 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

451. 
Врз основа на член 393, точка 3 од Уставот на 

'Социјалистичка Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА МОТОРНИОТ БЕНЗИН ОД 86 И 98 ОКТАНИ 

Член 1 
Одлуката за - издвојуваше и насочување на 

средства од малопродажната цена на моторниот 
бензин од 86 и 98 октани („Службен весник на 
СРМ", бр. 15/79) (престанува да важи од 10 октом-
ври 1981 (година. -

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен веснмк на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1950/3 
.15 октомври 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот савет, 
Благој Попов, с. р. 
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452. 
Врз основа на точката 48 и точката 50, пот-

точка 3 став 5 од Наредбата за сметките' за ушиа-
та на приходите на општествеео-политичките за-
едни-ци и нивните фондови, на самоуправните ин-
тересни заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници, за мачниот таа уплатување ,на 
тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист (на 
СФРЈ",' бр. 70/80), републичкиот секретар "за фи-
нансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ 
СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОД-
НИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки 
на уплатните сметки како и за утврдување на 
преоден сметки и на збирни стапки за уплатува-
ње на придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот („Службен весник на СРМ", бр. 
9/i8il, 13/81 и 29/81), во Прегледот број 3 под а) од 
стопан-ство, на реден број 8 —Дебар, ста.пката за 
здравствено о.сигурување „7,00" се заменува со 
„8,70", а збирната стапка „13,60" -се заменува со 
„15,30", на реден број 20 — Прилеп, стапката за 
здравствено осигурување .,7,50" се заменува со 
„8,50", а збирната стапка „14,75" се заменува со 
„15,75", и на реден број 27 — Струмица, стапката за 
здравствено осигурување „7,20" се заменува со „7,40 % 
а збирната стапка „13,80" се заменува со „14,00". 

Во истиот Преглед под б) од ^стопанство," на 
реден број 8 — Дебар, стапката за здравствено оси-
гурување „7,00" се зам.енува со .„8,70", а збирната 
стапка се заменува со „16,70", на реден 
број 20 — Прилеп, стапката за здравствено оси-
гурување „7,50" се заменува со „8,50" а збирната 
станка ,, 15,83" се зам-енува со „16,83", и на реден 
број 27 — Струмица, стапката за здравствено рас-
терување „7,80" се заменува со „7,40", а збирната 
стапка „15,43" се заменува со „15,03". 

!2. Во Прегледот број 5, на реден број 27 — 
Струмица, стапката за здравствено осигурување за 
повреда на работа и професионални заболувања 
„0,15" се заменува со „0,40", а збирната стапка 
„1,69" се заменува со „,1,04". 

в. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-2202/1-80 
7 октомври 1981 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

453. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, 
на седницата од 10 септември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДВИВА предлогот на Месната заедница 

Пржино — Скопје за оценување уставноста и за-
конитоста на Програмата за изградба на објекти 
во основното образование на подрачјето на општи-
ната на град Скопје во периодот од 1977 до 1981 
година во делот III. Етапа 197(9 подолна, точка 6, 
донесена од Собранието на град Скопје на седни-
цата од 14 декември 1976 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Месната заедница Пржино — 
Скопје, на начинот определен за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Месната заедница Пржино — Скопје под-
несе предлог за оценување уставноста и закони-
тоста на Програмата за изградба на објекти во ос-
новното образование на подрачјето на општината 
на 1рад Скопје во периодот од 1977 до 1981 година 
во делот означен во точката 1 на оваа одлука. 
Според наводите во предлогот, со оспорениот дел 
од програмата, грубо била нарушена волјата на 
граѓаните изразена на референдумот одржан во 
Скопје на 17 октомври 1976 година за воведување 

' самопридонес за изградба на спортско-рекреатив-
ни објекти и објекти во основното образование. На-
рушувањето на волјата на граѓаните било изврше-
но на тој начин што при донесувањето на Одлу-
ката за воведување самопридонес,' во оспорениот 
дел од програмата покрај зборот „Пржино" бил 
додаден и зборот „Црниче", така што, според ус-
воената програма, од средствата на самонридоне-
сот требало да се изгради ново основно осумго-
дишно училиште во реонот Црниче—Пржино, а не 
во населбата Пржино како што било предвидено 
во пре д лот.-лро гра м ат а. 

Собранието на град Скопје, во одговор на на-
водите во предлогот, наведе дека со оспорениот дел 
од програмата не била повредена волјата на гра-
ѓаните изразена на референдум-от одржан на 17 
октомври 1976 година, затоа што локацијата за 
спорното учил,иште не била определена при изјас-
нувањето на референдумот, туку било оставено 
тоа да биде сторено подоцна во соработка со Уп-
равата за урбанизам. Подоцна направените ана-? 
лизи на локалитетот Црниче—Пржино, покажале, 
според наводите во одговорот, дека единствена ло-
кација на која со урбанистичкиот план е предви-
дена изградба на основно училиште,' е улицата 
Востаничка во населбата Црниче. Во населбата 
Пржино, според наводите во одговорот, не постоел 
простор за лоцирање на училиштето. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека во 1976 година, врз о-сно-
ва на направените согледувања и оценки на пот-
ребите и реалните можности на работните луѓе и 
граѓаните, во тогашната фаза на развојот на Скоп-
је, предложено е реализацијата на програмите за 
просторна дистрибуција и етапна изградба на спорт-
ско -рекр е а тивки објекти и објекти за потребите на 
основното образование за периодот 1976—1980 го-
дина, да се остварува од здружени средства на 
раб-отните луѓе и граѓаните на Скопје, со воведу-
вање самопридонес по стапка од 2% од нето лич-
ните доходи. За таа цел, во јуни 1976 година се да-
дени на јавна расправа на собири на работните 
луѓе и граѓаните во целата општина ,Предлот-1про-
грамата за изградба на објекти во основното обра-
зование на општината на град Скопје, во перио-
дот од 1976 до 19(81 подина. Во прет ледот на учи-
лишниот простор изнесен во нредлог-про,грамата за 
изградба на објекти во основното образование, во 
третата карактеристика на училишниот простор, 
меѓу училишните објекти кои, поради дотраеност 
или недоволна функционалност не се погодни за 
натамошна употреба и дека има потреба да бидат 
заменети со нови објекти, е наведена и бараката 
на Основното училиште во населбата Пржино. Исто 
така и ' во насловниот список на училишниот прос-
тор к-ој ќе треба да -се гради или доградува од 
средствата на самопридонесот, под точка 15 од 
пр ед лог - програм ат а е наведено — Ново основно 
училиште од I—IV одделение в-о населба Пржино. 
Судов утврди и тоа дека во означ-ената предлог-
програма не е извршено поблиску определување 
на лока-цијата на училиштето, а дека во образло-
жението на оваа програма, под точка 15, во пог-
лед на ова училиште е определено: „Л-окацијата 
на новата училишна з-града засега не е 'определе-
на, а ќе треба во соработка со Управата за урба-
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штоам оаза прашање д^ се реши. Новата зграда ќе 
располага со 1.200 м. квадратни нето изграден 
простор, за кој ќе треба да се инвестираат 7.800.000 
динари, а ќе биде наменета за школување на деца 
од I до IV одделение". Судот исто така утврди 
дека состава дел на актот за распишување на ре-
ферендумот бил-е 'Означените предлог програми во 
истиот текст во кој биле дадени на јавна распра-
ва, со тоа што усвоените предлози во јавната рас-
права за проширување на програмите биле даде-
ни во посебен анекс. Притоа, Судов утврди дека 
за спорниот училишен објект во анексот кон прог-
рамите не се внесени никакви (измени. 

Понатаму, Судов утврди дека врз основа на из-
јаснувањето на работните луѓе и граѓаните за во-
ведување на самопридонес, Собранието на град 
Скопје, на седницата од 14 декември 1976 година 
донело Одлука за воведување на самопридонес за 
реализирање на означените програми. Во усвоена-
та Програма за изградба на објекти во основното 
образование, во третата карактеристика на учи-
лишниот простор е наведена истата содржина из-
несена во предлог - про,лр а мат а, при што во оспо-
рениот дел на усвоената програма во насловниот 
список на училишниот простор што ќе биде изгра-
ден или дограден од средствата на самопридонесот 
стои: „Ново OICHOBHO осумгодишно училиште во 
реонот Црниче—Пржино — I фаза за задоволува-
ње потребите до IV одделение". 

Судов исто така утврди дека во постапката за 
реализираше на Програмата за изградба на об-
јекти во основното (образование од средствата на 
самоцридонесот, BIO врска со определувањето ло-
кација за училиштето во реонот Црниче—Пржино, 
се направени повеќе анализи според кои нај адек-
ватна локација за новото основно училиште била 
улицата Востаничка во населбата Црниче. Оваа 
локација била ка ј адекватна поради тоа што: со 
Урбанистичкиот план на град Скопје е дефинирана 
локација за изградба на основно училиште во на-
селбата Црниче; таа локација била во непо-сред-
на близина на населбата Пржино; според површи-
ната наполно одговарала за изградба (во две ф а -
зи) на ново основно училиште оо придружни објек-
ти; населбата Пржино природно гравитирала кон 
центарот на градот, односно кон населбата Црни-
че; со Урбанистичкиот план на град Скопје не 
било предвидено зголемување на населбата Пр-
жино; околу 420 ученици од населбата Црниче 
настава посетувале во неколку основни училишта 
во Градот; и според Урбанистичкиот план на град 
Скопје не била предвидена локација за изградба 
на основно училиште во населбата Пржино. Изне-
сените причини и аргументи за лоцирањето на 
спорното училиште во населбата Црниче биле 
предмет на посебно разгледување на собири на 
работните луѓе и граѓаните одржани во првата 
половина на 1ЅШ година во месните заедници Цр-
ниче и Пржино, меѓутоа на одржаните собири не 
дошло до усогласување на ставовите во врска со 
локацијата на спорното училиште. 

5. 'Согласно ставот 1 на член 133 и членот 186 
од Уставот на СР Македонија, работните луѓе и 
граѓаните, своите заеднички 'интереси и потреби BIO 
месната заедница односно во општината ги задо-
волуваат, покрај другото, и со средства што сами 
непосредно ги здружуваат со самопридонес. Сог-
ласно членот 2 од Законот за општите начела на 
самопридонеоот („Службен весник на СРМ" бр. 
27/78), кој е донесен две години по воведувањето 
на самонридонесот во Скопје, самопридонес може 
да се воведува, меѓу другото, и за изградба на об-
јекти во областа на образованието. Самопридонес, 
согласно членот 3 од овој закон, освен за подрач-
јето на месната заедница, може да се воведе и за 
подрачјето на општината како целина, ако слу-
жи за остварување на заедничките интереси и за 
задоволување на заедничките потреби на работ-
ните луѓе и граѓаните во таа општина. За вове-
дуваше на самопридонес, согласно членот 6 од оз-

начениот закон, работните луѓе и граѓаните одлу-
чуваат со референдум. Пред распишување на ре-
ферендумот, во месните заедници, односно BIO оп-
штината како целина, на собири на работните лу-
ѓе и граѓаните се претресува иницијативата за во-
ведување на самопридонес, па ако таа биде при-
фатена, собранието на општината, во согласност 
со месните заедници донесува акт за распишува-
ње на референдум (член 14 од законот), во кој, 
покрај другото, треба да биде определена и на-
мената на средствата за која се воведува самопри-
донесот. Ако работните луѓе и граѓаните се 'изјас-
нат за воведување на самопридонес, советот на 
месната заедница, односно собранието на општи-
ната донесува акт за воведување на самопридонес, 
кој меѓу другото, /содржи одредби и за намената на 
самопридснаоот (член 18 од законот). 

Согласно членот 12 од Законот за општите на-
чела за референдумот и за другите облици на од-
лучување со лично изјаснување („Службен весник 
на 'CRM" бр. 19/79), волјата на работниците и ра-
ботните луѓе и граѓаните изразена на референду-
мот не може да биде повредена со ниеден акт на 
органот што го распишал референдумот. А според 
членот 13 од истиот закон, ако работниците, од-
воено работните луѓе и граѓаните, претходно се 
изјасниле за определено прашање на референдум, 
органот надлежен зд. донесување на актот е дол-
ж-ен да постапи^ во согласност со изразената волја 
на работниците односно "на работните луѓе и гра-
ѓаните. И овој закон е донесен по воведувањето 
на оамопридонеоат во Скопје, меѓутоа истоветна 
одредба со неговата одредба од членот 12 содрже-
ше и Законот за општите начела за референдумот 
Bio општината, месната заедница, самоуправните 
интересни заедници и организациите на здруже-
ниот труд („Службен весник на СРМ" бр. 29/73). 

Од изнесените законски одредби произлегува 
дека самопридонесот како форма на здружување 
на средства на работните луѓе и граѓаните од од-
редено подрачје може да биде воведен само ако за 
неговото воведување, претходно, на референдум се 
изјасни мнозинството на работните луѓе и граѓа-
ните од тоа подрачје. Еден од билните елементи 
на самопридонесот, кој е составен дел на изјасну-
вањето на работните луѓе и граѓаните, е неговата 
намена која мора да биде определена однапред, 
односно, мора да биде определена BIO моментот на 
изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните. Вол-
јата пак на работните луѓе и граѓаните изразена 
на референдумот мора да биде почитувана од ор-
ганот надлежен за донесување на актот за вове-
дување на самопридонес, поради што, намената на 
самопридонесо-т утврдена во тој акт мора да од-
говара на намената утврдена при изјаснувањето 
на работните луѓе и граѓаните. 

Во конкретниов сл.учај, при изјаснувањето на 
референдумот за воведување самопридонес, работ-
ните луѓе и граѓаните од Скопје ја имале предвид 
оспорената предлог-програма во која во оспорениот 
дел е предвидено изградба на ново основно учи-
лиште од I до IV одделение во Пржино, но исто-, 
времено имале предвид дека локацијата за тоа 
училиш,те не е определена, туку ќе треба да биде 
определена подоцна, во согласност со урбанистич-
ките решенија за тоа подрачје. Усвоената програ-
ма за изградба на објекти во основи ото образова-
ние, ниту во оспорениот, ниту во било кој нејзин 
дел, не ја менува намената на самопридонесот, за-
тоа што и таа предвидува изградба на ново ос-
новно училиште I фаза за задоволување на потре-
бите од I до IV одделение. Тоа што, во усвоената 
програма покрај зборот „Пржино" стои и зборот 
„Црниче", според мислењето на Судов, не претста-
вува измена на намената на самопридонеси, туку 
значи создавање можност за урбанистичко вкло-
пување и реализирање на веќе утврдената негова 
намена. Тоа дотолку повеќе што во врем!ето на 
воведувањето на .сам!опридонеоот населбите Црни-
че el Пржино биле организирани во една месна 
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заедница. Притоа, Судов смета дека при определу-
вањето локација на било кој нов објект во градо-
вите и населбите за кои е доне,сен урбанистички 
план, па и на објект што ќе се гради од средства 
на самопридонес, мора да се води сметка за веќе 
утврдените урбанистички решенија. 

Имајќи го предвид изнесеното, а особено фак-
тот што BIO моментот на изјаснувањето за воведу-
вање самопридонес работите луте и граѓаните 
имале предвид дека локацијата на новото основно 
училиште во Пржино не била определена, односно 
дека ќе биде определена подоцна, Судов смета де-
ка со асаиорен-иот дел од програмата не е повре-
дена нивната волја изразена на референдумот. 

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

У. бр.- 215/79 
10 септември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македониј а, 

Гога Нико лов ски, с. р. 

454. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 10 септември 1981 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба 

на чистиот доход и за распределба на средствата 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка, во 
делот од членот 36 и делот од табеларниот преглед 
во кој е предвидено BIO аконтацијата на личниот 
доход однапред да се пресметуваат бодови по ос-
новите, квалитет на работата, успешност, во ко-
ристењето на наставни средства, остварување заш-
теди во работата и користење на работното време, 
и делот III и IV од табеларниот преглед, донесен 
од работниците во Централното основно училиште 
„Јосип Броз Нито" село Жидилово, Крива Палан-
ка, со референдум на 26 декември 1977 година. 

12. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиш-
те „Јосип Броз Нито" село Жидилово, Крива Па-
ланка. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 97/81 од 11 јуни 1981 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судов 
основано се постави прашањето за согласноста на 
оспорениот правилник со уставното начело на рас-
пределба според струјат. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека BIO членот 36 од оспорениот пра-
вилник како основи за распределба на средствата 
за лични доходи во училиштето во целост се пре-
земени критериумите предвидени во ставот 3 на 
член 129 од Законот за з,дружениот труд. Така, 
предвидените основи се вреднувани со определен 
број на бодови во таб е ладниот преглед кој е сос-
тавен дел на оспорениот правилник. При тоа пред-
видените оженети за реализираниот труд (квалитет 
на работата, успешност во користењето на нас-
тавни средства, остварување заштеди во работата 
и користење на работното време) се земени за оп-
ределување на аконтацијата на личниот доход. 

Понатаму, Судов утврди дека BIO членот 43 од 
правилникот е предвидено дека оценка за извр-
шување на работите и (работните задачи дава Со-

бирот на работниците по предлог на комисијата, 
работоводниот орган и стручните органи. 

Исто така, во претходните испитувања е утвр-
дено дека во делот III и IV на табеларниот прег-
лед, се утврде-ни бодови за иновации во работата 
и тоа во распон од 0 до 10 бода, за рационализа-
ција исто така од 0 до 10 бода, за творештво, дру-
ги постигнувања и други работи и работни задачи 
од 0 до 30 бода и за солидарност од 0 до, 10 бода. 

6. Согласно членот 2)2 од Уставот на СР Маке-
донија и членот 126 од Законот за здружениот 
труд, на секој работник во согласност со начело-
то на распределба според трудот и со порастот на 
продуктивноста на - неговиот и на вкупниот опште-
ствен труд и со начелото на солидарноста на ра-
ботниците во здружениот труд, му припаѓа од до-
ходот на основната организација на з,дружениот 
труд, личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи ,општествени потреби 
според резултатот на неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот во ос-
новната организација. Според ставот 3 на член 129 
од 3taiKOHOT за здружениот труд, придонесот во ра-
ботата се утврдува, зависно од квалитетот и кван-
титетот на работата, земајќи го предвид особено 
обемот и сложеноста на работата, квалитетот на 
остварените резултати од трудот, успешноста во 
користењето на средствата на трудот, остварените 
заштеди во работата, користењето на работното 
време, одгов!орноота во работата, и условите под 
кои работи" работникот. 

'Според мислењето на Судов, Законот за здру-
жениот труд, содржи две категории основи за рас-
пределба на средства за лични доходи. Во првата 
се вбројуваат обемот и сложеноста на работите, 
одговорноста на работникот и условите под кои 
рабо,ти работникот. Врз база на овие основи се 
врши вреднување на работите и работните задачи 
однапред, односно тоа се основи за утврдување на 
претпоставениот придонес и за утврдување на 
аконтацијата на личниот доход на работникот. Во 
втората категорија, спаѓаат деновите за утврду-
вање на личните доходи на р,аботниците врз осно-
ва на остварените резултати во работата и тоа 
квалитетот на остварените резултати, успешноста 
во користењето на средствата за работа, остваре-
ните заштеди во работата, користењето на работ-
ното време и слично. Влијанието на овие основи 
врз личниот доход на работникот, може да се ут-
врди по завршувањето на работата, врз основа на 
следењето и мерењето на остварените 'резултати 
во работата. Поаѓајќи од определбите на Законот 
в а здружениот труд, основните, организации на 
здружениот труд со своите самоуправни општи 
акти, треба да определат основи и мерила според 
кои ќе се утврдува претпоставениот придонес на ра-
ботниците, а исто така, треба да предвидат и так-
ви основи и мерила кои ќе послужат за мерење 
на резултатите на трудот. Меѓутоа, во членот 36 од 
оспорениот правилник и оние основи кои треба да 
се предвидат како основи за утврдување на реа-
лизираниот придонес, се предвидени BIO претпоста-
вениот придонес ((Квал,итет на остварените резул-
тати, успешноста на користењето н,а средствата на 
трудот, остварените заштеди во работата и корис-
тењето на работното време) и однапред вреднува-
ни во табеларниот преглед. При тоа, правилникот 
не содржи одредби за примената на критериумите 
според кои ќе се врши оценка на извршените -ра-
боти и работни задачи, иако според членот 43 од 
Правилникот е предвидено дека се врши оценка 
на извршувањето на работите и работните задачи. 

Со оглед на изнесеново Судот оцени дека оспо-
рениот правилник во делот од членот 36 и во де-
лот од табеларни^ преглед по кој во аконтацијата 
на личните доходи однапред се пресметуваат бо-
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д сиви по основите и мерилата кои се однесуваат на 
реализираниот труд не е во согласност со устав-
ното начело на распределба според трудот. 

Исто така, Судов оцени дека делот III и IV од 
табелареиот преглед, во кој се утврдени бодови 
за иновации, рационализации, творештво и други 
работи и работни задачи и тоа во распон од 0 до 
10, односно од 0 до 30 бода, не е во согласност со 
наведеното уставно начело. Ова од причина што 
ваквиот начин на утврдување на'мерилата за рас-
пределба на средствата за личниот доход, по на-

ведените основи може да доведе до неправилна 
распределба на личните доходи по наведените ос-
нови. 

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 97/81 
10 септември 1981 година 

Скопје ' 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
БИТОЛА 

290. 
Врз основа на член 2 од Законот за начинот 

на располагањето со вишоците на (приходите на 
буџетите на општествено-нолитичките заедници, и 
со (вишоците на приходите на самоуправните ин-
тересни заедници во 19Ш. година („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 40/8\1), член 18 став 1 точка 8 од 
Статутот на ОСИЗ за (Социјална заштита — Бито-
ла, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 29 септември 19811 'година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИ-

ДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО 1991 
ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на здружен труд што п л а к а т 

придонес за социјална заштита од доходот се ос-
лободуваат од плаѕќањето на таков придонес на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Битола за месеците' (октом-
ври, ноември и декември 1981 година. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и (во „Службен огласник на општината Би-
тола". 

Примерок од Одлуката да се достави до СОК 
— Филијала Битола. 

Бр. 02-94/1-81  
29 септември 1981 година 

Битола 
Претседател, 

Живко Димовски, с. р. 

291. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен (весник на СРМ" бр. 9/78 и 
43/78) и -член 18 став 1 точка 8 од Статутот на 
ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собрание-
то на Заедницата, на седницата одржана на 29 сеп-
тември 19'8d година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА 
ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - БИТОЛА 

Член 1 
,Со оваа одлука се дополнува Одлуката за ут-

врдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за 
социјална заштита — Битола („Службен весник 
на СРМ", бр. 3/79, 16/79, 23/79 и 22/01). 

Член 2 
Во членот 4 на Одлуката за утврдување на 

стапките на придонесите на ОС.ИЗ за социјална 
заштита — Битола („Службен весник на СРМ" бр. 
3/79, 16/79, 23/79 и 22/81), се додава нов став трети, 
кој (гласи; 

„Досегашните броеви во (колоната 2 од образе-
цот „ПДЗ" на кој се пресметува придонесот од до-
ходот на основните организации на здружен труд 
за социјална заштита, се заменуваат со соодветни 

.бројки од образецот „Деловен резултат во тек на 
годината" — (Биланс на успехот), кој се примену-
ва од 1 јануари 1981 година". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на ^ (објавувањето во „/Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1981 годи-
на. Примерок од Одлуката да се достав,и до СОК 
— Филијала Битола. 

Бр. 02-94/1-81 
29 септември 1981 година 

Битола 
Пјретседател, 

Живко Димовски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Трасантот РО -„Треска комерц", ООЗТ репро-' 
промет — Скопје на 31. III. 1980 година издала ме-
ница бр. 468 во корист на РО „Макпетрол" — увоз-
извоз — Скопје, ООЗТ трговија — Скопје на из-
нос од 144.628,65 динари со рок на достасаност на 
25. VI. 1980 година со тоа што авалист на (меницата 
е Стопанската банка — Основна б а н к а — Скопје. 
Корисникот на меницата РО „Макпетрол" оваа ме-
ница ја доставил на Металната индустрија „Браќа 
Кошулчев^" — Титов Велес на 4. VI. 1980 "година, 
меѓутоа истата меница таму не е примена. 

Се поканува (секој оној ка ј кого се наоѓа го-
ренаведената меница или нешто знае за истата 
тоа да го соопшти на судов во рок од три месеци 
од објавувањето на огласот. Во спротивно мени-
цата ќе биде поништена. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, Р. бо. 
128/81. " . 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

(Пред Општинскиот суд во Тетово во' тек е 
постапката за исполнение -на долов1ор по тужбата 
на тужителите Алија Ќенан и други од село .Г. 
Седларце, против тужените Арифи Берзат Кур-
тиш и Арифи Куртиш Берзат од село Г. Седларце, 
Тетовско, сега со непозната адреса. Вредност на 
спорот 20.000 динари. , 6 

Се повикуваат тужените Арифи Куртиш и 
Арифи Берзат да се јават во Општинскиот суд — 
Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на (ог-
ласот, или да одредат свој полномошник. По исте-
кот на овој рок ќе им биде поставен привремен 
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старател преку Центарот за социјални работи — 
Тетово кој ќе ли штити нивните интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд в-о Тетово, П . бр. 6 9 2 / 8 U . 
( 7 9 ) 

Пред овој суд е поведена граѓанска парница за 
сопственост од тужителот Хамза Џелили од Те-
тово против тужениот Абдулџелил Џелили од село 
Шипковица, сега на привремена работа во Гер-
манија. Вредност на спорот 6.000,00 динари. 

Бидејќи тужениот Абдулџелил Џелили од село 
Шипковица ,се наоѓа на привремена работа во Гер-
манија, со непозната адреса, се повикува да се јави 
пред судат, како и секој оној што знае за него-
вата адреса да ја соопшти на судот. Во спротив-
но, ако не се јави во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот, (ќе му се постави привремен ста-
рател согласно чл. 86 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1209/81. 
(81) 

Пред Општинскиот су.д во Тетово се води пос-
тапка за надомест на штета ,по тужбата на тужи-
телот Неџбедин Нафил и др. од село Требош,' про-
тив тужените Џелили Мухамед Џелил и Усеини, 
ж. на Мухамед, -Фатиме, двајцата од село Шипко-
вица, а сега со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените Џелили Џелил и Усе-
ини Фатиме да се јават на судот, BIO рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот, или пак да одредат 
свој полномошник, кој ќе ги штити нивните инте-
реси пред судот. По истекот на овој рок ќе им 
биде одреден привремен старател преку Центарот 
за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 247/79. 
(8'2) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 516 од 16. VI. 1981 'година, на регис-
тарска влошка бр. 2ч1068-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата, поблиската 
адреса и дејноста на Занаетчиската задруга „Ми-
нер" — Куманово, 'со следните податоци: 

Наместо Занаетчиска задруга ,,Минер", ЦО — 
Куманово, се запишува новата фирма на задруга-
та, која гласи: Занаетчиска задруга за градежниш-
тво и градежно-занаетчиетво „Минер", Р. О. :— 
Куманово, ул. „Братство единство" бб. -

Се брише досегашната дејност: експлоатација 
на камен за ѕидање, туцаник, изработка на бе-
тонски елементи (аврам енко, бетонски цевки, двор-
ни огради и др.), одржување, оправки, доградба 
на станбени згради и работни'простории и градба 
на помошни работни простории. 

Се запишува новата дејност на задругата: 
Oсновнa дејност: ѕидаро-тесарска,.изградба, до-

градба, надградба, реконструкција, адаптација и 
поправка на (станбени, стопански и општествени 
згради до П + 2 ката. 

Споредни дејности: завршни занаетчиски ра-
боти во градежништвото, фасадерски, терацерски, 
молерофарбарски, гипсарско-штукомермерски, изо- ^ 
л актерски, паркетарски, работи врз обложување по-
дови и 'складишта со линолеум, гума и др. матери-
јал од вештачки 'смеси, стаклорезачки/ керамички, 
г,рад ежно-браварски, лимарски работи, подривачки, 
поплочарски работи, како и превоз на песок, бе-
тон и друг градеж'ен материјал, стоки и товари за 
сопствени потреби и за потребите на граѓани, со 
камиони и др. моторни возила, во локал и на по-
долга релација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф,и. 
бр. 5116/81. (236) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сме!ќавање на владение по тужбата на тужи-
телката Шабани, род. Изаири Салије од село Доб-
роште, против тужениот Шабани Сали од село 
Доброште, а сега на привремена работа во Дан-
ска со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Шабани Сали од село 
Доброште да се јави во овој суд, достави адреса 
(или одреди полномошник кој ќе го застапува по' 
предметот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. Во спротивно ќе му Ч5иде поставен прив-
р-емен старател- преку Центарот за социјални ра-
боти на општината Тетово кој ќе го застапува ту-
жениот до правосилното окон-чување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1035/81. 
(83) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред овој суд поднесена е тужба за развод на 
брак од тужителот Мамут Асанов од Кочани, со 
стан на ул. „Митко Беќарски" бр. 24, против ту-' 
жената Незакет Асанова, родена Назимова, сега 
на привремена работа во Западна Германија, со 
непозната адреса. Вредност на спорот 2.000,00 ди-
нари. 

Бидеј1ќи местожителство^ на тужената е не-
познато се повикува да се јави во овој суд или 
да ја достави својата адреса во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот. Во спро,тивно Оп-
штински! суд во Кочани ќе и определени привре-
мен застапник што ќе ја застапува се до завршу-
вањето на (спорот. 

Од Општинскиот суд BIO Кочани,-П. бр. 477/80. 
(80) 

Окружниот 'стопански су,д во 'Скопје со реше-
нието Фи. бр. 602 од 23. VI. ,1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-348-0-0-0 ја запиша, во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното 'основно училиште 
„25 Мај", Ц. О. — Скопје, населба Сингелиќ^ со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Исмаили Шефки, а се запишув,а како нов 
застапник Далцп Бомова, директор, без ограничу-
вање. 

Од ,Окружниот сто,пански суд во 'Скопје, Фи. 
бр. 602/81. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 509 од '29. V. '1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1588-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот региста,р промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за заштита од (градобијност, Ц. О. 
— Скопје, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Трајче Кошевски, а се запи-
шува како нов застапник Милан Тосев, претседа-
тел на Собранието на Републичката самоуправна, 
интересна заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 509/01. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 619 од 25. VI. 1991 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-243-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и на лице-
то овластено за застапување на Републичкиот цен-
тар за идеолошко-^политичко образование и сту-
дии, ЦО — (Скопје, со (следните податоци: 

Се запишува промената на фирмата на работ-
ната организација која во иднина ќе гласи: Марк-
оистички центар „,Мито Хари Василев-Јасмин", ЦО 
— Скопје. 
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Се брише од (судскиот регистар досегашниот 
застапник Герасимовски Димитар, директор, без 
ограничување, а како нов застапник се запишува 
Гоко Този, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скотје, Фи. 
бр. 619/81. (240) 

Окружниот стопански с.уд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 620 од 26. VI. 1981 'година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1162-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застап-ување на Занаетчиската монтажна задруга 
„Климамонт", ЦО — Скопје, ул. „Романија" бр. 
82, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Албановски Никола, а се . запишува за 
нов застапник Трајковски Санде, в. д. директор, 

. без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 620/81. (241) 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
во висина на здружениот влог, кој изнесува '5.000,00 
динари, и тоа за секоја обврска. 

Лице 'овластено за застапување на задругата 
е Петрушевски Борис, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 641/81. (244) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубените тркалезен печат и штембил под 
назив: „Месна заедница општина Штип — с. Кру-
пиште" се огласуваат за неважни. (6114) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 645 од 30. VI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-^1188-2-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето 'овластено за 
застапување на Универзитетскиот центар за мате-
матичко-технички науки — Скопје, ООЗТ Граде-
жен факултет — Скопје, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник на ООЗТ проф. м-р 
Борис Кокозов, а се запишува за нов застапник 
проф. инж. Никола Гаврилов, декан, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 645/811. (242) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 594 од 30. VI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1630-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето (овластено за 
застанување на Монтажно-инсталатерската произ-
водна задруга „Греомонт", ЦО и ограничено емство 
— Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник на за-
другата Димко Димковиќ, в. д. директор, а се за-
пишува за нов застапник Владимир Ристиќ, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 594/81. (243) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 64/1 од 30. VI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1674-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Монтажно-инсталатерската задруга „Технотерм", 
РО — Скопје, ул. „Горѓи Димитров" бр. 21. 

Задругата е основ-ана со одлуката на задру-
.гарите од 24. IV. 1981 година и Самоуправната спо-
годба за здружување на трудот во задругата од 
24. IV. 1981 година. 

Основачи на задругата се: Петрушевски Борис, 
ул. „Хблсинки" бр. 61, Скопје, л.к. бр. 596911 — 
СВР — Скопје; Станковски Драгомир, ул. „Емин 
Дураку" зграда 1 - 111/22, л.к. бр. 464603 - СВР 
— Скопје; Ивановиќ Илија, с. Ржаничино, С К О П -
СКО, л.К. бр. 477621 — ОВР — Скопје; Бисковски 
Илија, ул. „Исаија Мачковски" 6ip. 2il — Скопје, 
л.к. бр. 553652 — ОВР — Скопје; Спасов Санде, 
с. Трубарево, Скопје, л.к. бр. 446663 — СВР — 
Скопје. 

Основни дејности: изведување машински ин-
сталации со централно греење,, климатизација и 
проветрување. 

Задругата во пр-авниот промет со трети лица 
истапува во 'свое име и за своја сметка. 

За обврските спрема трети лица, BIO правниот 
промет, Задругата одговара целосно, со целиот свој 
имот. 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Свидетелство на име Драгор Ѓуроски, с. Десо-
во, Прилеп. (1793) 

Работна книшка на име Богдан Тошески, При-
леп. (1794) 

Свидетелство на име Бисера Гашанин, с. Ла-
жани, Прилеп. (1795) 

Диплома на име Радислав Ковачески, ул. ,, И. 
Игески" бр. 17, Прилеп. (1796) 

(Свидетелство на име Разија Сулејмани, е. Че-
лопек, Тетово. (1797) 

Лична карта бр. 83227 на име Радивој Кита-
носки, с. Брвеница, Тетово. (1796) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Фатмир Амети, ул. „Пролетерска" бр. 8, Те-
тово. (1799) 

Здравствена легитимација на име Алил Алили, 
с. Стр-имница, Тетово. (1800) 

Свидетелство од IV одделение на име Десанка 
Савеска, Тетово. (1801) 

Здравствена легитимација на име Мервет Ја -
купи, с. Пршовце, Тетово. (1802) 

Здравствена легитимација на име Дрита Ел-
мази, ул. „Ј. Сандански" бр. 5, Тетово. (1803) 

Здравствена легитимација на име Злате Крс-
тевски, с. Прељубиште, Тетово. (1804) 

Здравствена легитимација -на име Димче 'Сте-
фаноски, ул. „Солунска" бр. 29, Тетово. (1805) 

Здравствена легитимација на име Димче Андо-
новски, ул. „Беломорска" 'бр. 12, Тетово. (1806) 

Здравствена легитимација на име Борче Ста-
нојковски, ул. „Петра" бр. 27, Тетово. (1807) 

Индекс на име Василики Арвамитис, ул. „Б. 
Тоска" бр. 214/7, Тетово. (1808) 

Свидетелство на име Шерефет Тахири, с. Пи-
рок, Тетово. (1809) 

Свидетелство на име Бајрам Адеми, с. Пирок, 
Тетово. (1810) 

'Свидетелство од I до IV година на име Бахри 
Шехин, е. Пирок, Тетово. (1811) 

Лична карта на име Бесник Вејсели, ул. „29 
Ноември" бр. 20, Тетово. (1812) 

Свидетелство на име Божана Трпковска, ул. 
,,В. Кидрич" бр. 57, Тетово. (1813) 

Свидетелство на име Рецеп Зендели, с. Корито, 
Гостивар. (1814) 

Воена книшка и позив за во војска, издаде,ни 
од Скопје на име Рамиз Рашид, Скопје. (1815) 

Штедна книшка, издадена од Љубљанска бан-
ка - Филијала - Скопје бр. 840-802700-47567/62 на 
име Цветан Павловски, Скопје. (1816) 

Работна книшка, издадена во Скопје на (име 
Вера Колевска, Скопје. (1817) 

Свидетелство од VIII одделение на име Вален-
тин Баловски, Скопје. (Ш8) 
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Уверение за стално неспособен во ЈНА, изда-
дено -од Воен отсек — Отрула на име Валентин 
Баловски, Ско:пј е. (1819) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Шемо Шемши, с. Арачиново, Скопје. (1820) 

Диплома од. индустриско училиште на име Ми-
лорад Трипкови!ќ, ул. „М. Ацев" 'бр. 1/4, Прилеп. 

(13211) 
Воена книшка на име Беџети Ајет, с. Гајре, 

Тетово, (5158) 
Диплома за завршено средно (образование на 

име Гоце Илиоски, с. Браилово, Прилеп. (5,173) 
Воена книшка на име Гоце Илиоски, е. Бра-

илово, Прилеп. (5773-а) 
Работна книшка на име Димитров Блажо, с. 

Габрово, Делчево. (5211) 
Воена книшка на име Бранко Југовски, с. Лоз-

нани, Битола. (5226) 
Овид етел ство за II клас гимнази.ја, издадено 

од Училишниот центар за средно образование „Ј. 
Броз Тито" — Ресен на име т р к а л е в с к и Ј. Томе, 
с. Сопотско, Ресен. (5238) 

Воена книшка на име Имери Шефкет, с. Дело-
гожда, Струга. (5259) 

Свидетелство за I година, издадено од Угости-
телското училиште „М. М. Брицо" — Делчево на 
име Атанасовски Душко, с. Саса, Делчево. (5343) 

Воена книшка на име Благоја Стојчевски, с. 
Руѓинце, Куманово. (5390) 

(Свидетелство за I клас, (издадено од Гимнази-
јата „Моша Пијаде", Крива Паланка на име Ленче 
Митовска, ул. „Борис Кидрич" бр. 27, Крива Па-
ланка. v (539,1) 

Воена книшка на име Киро Д. Бакоски^ Стру-
га. (5393) 

Возачка дозвола за положена ,,В" категорија, 
издадена од ОВР — Гостивар^ на име ,Мехмеди А. 
Ариф, с. Ростуше, Гостивар. (5425) 

Диплома, (издадена од Градежно школски цен-
тар, ЈБубљана на име Газинковски ,Милутин, с. Ми-
трашинци, Берово. '(5434) 

Работна книшка на име Јакупов Ќани, ул. 
„Ванчо Прке" бр. 19, Делчево. (5462) 

(Свидетелство за I клас средно земјоделско учи-
лиште, издадено од Училишниот центар за средно 
образование „Јосип Броз Тито" на (име Робевски 
Д. Јово, ул. „И. ,ЈГ. Рибар" бр. 15, Ресен. (5480) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
на име Антовски Бранко, ул. „Острец" бр. 82, 
Делчево. (5487) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Браќа Миладин,овци" с. Царев 
Двор на име Јотев-ски Д. Димче, с. Царев Двор, 
Ресен. (5689) 

Свидетелство за II година, издадено од Сред-
ното економско училиште во Титов Велес на име 
Најдов Томе, ул. „Благој Горев" бр. 4/13, Титов 
Велес. (5729) 

Свидетелства за III и IV година, издадени од 
Средното економско училиште во Титов Велес на 
име Мајсторов Пенчо, ул. „Благој Горев" бр. 102/9, 
Титов Велес. (5730) 

Режиска карта бр. 025740, ,издадена од ЖТП 
— Скопје на име Мусли Асип, с. Нераште, Тетово. 

.(573(8) 
Воена книшка на име Имет Исоски, с. Татедхи, 

Струга. (5824) 
Воена (книшка, издадена од 'Скопје на име Ми-

ладиновски Душко, с. Градец, Крива ,Паланка. 
i(5850) 

'Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување, Тетово на име Бас-
р и ј е Халиди, ул. Ленин" бр. 47, Тетово. (5874) 

Диплома, издадена од Педа/гошката академија 
во Скопје на име Виолета Јаковлевска, ул. „Бош-
ко Корчаг,ин" бр. 6, Прилеп. (1822) 

Свидетелство од индустриското училиште на 
име Ладо Митоски, ул. „Крушевска" бр. 16, При-
леп. (1823) 

Свидетелство од IV одделение на име Китан 
Груевски, с.Лопатица, Прилеп. (1824) 

Свидетелство на име Богоја Петрески, е. Дол-
нени, Прилеп. (1825) 

'Здравствена легитимација на име Раде Крс-
тевски, ул. „Младен Сто јановиќ" бр. .15, К,уманово. 

' (1826) 
Работ,на книшка на име Владимир Николов-

ски, ул. „Боро Прцан" бр. 29. Куманово. (1827) 
Здравствена ,легитимација на (име Жарко Пас-

ков-ски, ул. „Ѓорче Петров" бр. 14, Куманово. (1828) 
'Здравствена легитимација на име 'Синиша Де-

димовски, ул. „Драги Шутовски" бр. 19, Куманово. 
(1829) 

Здравствена легитимација на име Зиниша Ша-
бани, (с. (Матејче, Ку-маново. (1830) 

Здравствена легитимација на име Ајша Ја-
шаревиЈќ, с. Банево Трло, Куманово. (1831) 

Зд.равствена легитимација на (име Страхил Ге-
лов, ул. „Ѓорче Петров" бр. 3, Куманово. (1832) 

(Свидетелство од VIII оддел ение на име Весе-
лин Јакимовски, с. Дубравеица, (Куманово. (1833) 

Свидетелство од I клас, (изда,дено од Технич-
кото училиште „Наце Буѓони" — Куманово, на 
име Богица Веселиновска, ул. „Васил Драгоман-
ски" бр. 30, Куманово. (1884) 

Здравствена легитимација на име Тодора Ми-
тева, с. -Обршане, Куманово. (1836) 

Здравствена легитимација на име Перица Ан-
геловски, ул. „11 Октомври" бр. 78, Куманово. (1836) 

Здравствена легитимација на име Љубомир 
Вашовски, ул. „Народна револуција" бр. 53, Ку-
маново. (1837) 

Здравств-ена легитимација на име Димчо Јо-
сифовски, ул. „Орце Николов" бр. 12, Куманово. 

(1838) 
Здравствена легитимација на име Алија Миф-

тари, ул. „Веселин Бајевски" бр. 3, Куманово. (1839) 
Свидетелство од IV одделение на име Димитар 

Георгиев, с. Мушково, Кратово. (1840) 
Здравствена легитимација на име Зорка Д. 

Иванов(С(ка, с. Шопско Рудари, Кратово. (1841) 
Свидетелство од VIII одделение на (име Милан-

ка Цветановска, с. Пласница, . М. Брод. (1842) 
Свидетелство од VIII одделение на име Бого-

слав - Кафиловеки, с. Д. Ботушје, Брод. (1843) 
Одјава на шивачки дуќан на име Душан Ди-

митров-ски, с. Панчарев-о, Берово. (1844) 
(Работна книшка на име Стојан Станковски, 

ул. „Јане Сандански", Берово. (1845) 
Свидетелство од III -година, издадено од Гим-

назијата „А. Русковски" — Берово на име Румчо 
Цветковски, с. Панчарево, Берово. (1846) 

'Свидетелство на име Надица Ефремова, ул. 
Никола Вапцаров", бр. 12, влез И 3/1 — Кочани. 

(1847) 
Здравствена легитимација на им-е Севда Ве-

линов1ска, ул. „Банчо /Прке" бр. 60, Виница .^(1848) 
Здрав!ств1ена легитимација на име Владимир 

Атанасав, ул. „Тошо Арсов" бр. 6, Виница. (1849) 
Свидетелство за завршен испит АСУЦ — Скоп-

је на име Доне Велков, Скопје. (1850) 
Воена книшка на име Благоја Н. Калајџиев-

ски, Скопје. (1851) 
Свидетелство за завршен испит, издадено од 

АСУЦ — Скопје на име Драги Трповски, Скопје. 
(1852) 

Воена книшка, изд-адена во Скопје на име Ра-
физ 'Мемед, Скопје. (1853) 

(Свидетелство 'за завршен (испит, издадено од 
Дактилографското училиште во 'Скопј-е на ,име Ма-
рија Шимуноиќ, Скопје. (1855) 

Пасош бр. МА 8119383, издаден во Скопје на 
име Салихи Реџија, Скопје. (1856) 

/Свидетелство (од IV одделение на име Ивана Г. 
Колевска, с. Лопатица, Прилеп. 1 (1857) 

Работна книшка на име Роза Бошеска, ул. „М. 
Цветкоски" бр. 69-а, Прилеп. (1858) 
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Здравств-ена легитимација на име Маја Ранко 
-Михајловска, \ул.( „Страшко Симонов" бр. 23, Ку-
маново. (1859) 

Здравствена легитимација на име Веља Рис-
тиќ, ул. „Народна револуција" бр. 129, Куманово. 

(1860) 
Здравствена легитимација на име Станче Те-

левска, ул. Л . Шварц" бр. 20, Куманово. (1861) 
Здравствена легитимација на име Мукадес 

Ф,аалијевиќ, ул. „Циглана Вардар" бр. 19, Кума-
ново. (1862) 

Здравствена легитимација на име Александар 
Маневски, ул. ,,,К. Ј. Питу" бр. 24, Куманово. (1868) 

Здрав1ствена легитимација на име Џемиле Шем-
шии, ул. „Братство единство" бр. 4, Куманово. 

(1864) 
Здравствена легитимација на- име Кана Пав-

лев а Иванова, Кратово. (1865) 
Здравствена легитимациј,а на име Павлина Ги-

нева, 'Кратово. (1866) 
Лична карта на име Марика Бод ирева, Кра-

тово. (1867) 
Свидетелство од I клас гимназија на име Леф-

ко Бојлев, ул. ,,Петре Алчев" бр. 53, Титов Велес. 
(1868) 

Свидетелство за завршен испит - на име Зоран 
Неделковски, ул. „11 О,кт.омври" бр. 1/1, Титов 
Велес. (1869) 

Свидетелство од VIII одделение на име Цвета 
Димитровска, ул. „Мородвис", Тито,в Велес. (1870 

(Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Ангел Павлов, ул. „9-ти ноември" 'бр. 14 — 
Титов Велес. (1871) 

Свидетелства за III и IV клас гимназија, из-
дадени од Гимназијата „А. Русковски" — Берово 
на име Благој Милошевски, с. Русиново, Берово. 

(1873) 
Лична карта, на име Верка Тренчева, с. Пан-

чарево, Берово. (1874) 
(Свидетелство од III клас на име Марија Поно-

ва, Скопје 1 . .(1875) 
" Воена книшка, издадена во Скопје на име Зо-

ран Саздовски, Скопје. (1876) 
Воена книшка издадена во Белград на име 

Хамза Таири, Скопје. (1877) 
(Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Акиф Кадри,, с. Љуботен, Скопје. - (1878) 
Здравствена легитим,ација на име Мелаим Ису-

фи, с. Романовце, Куманово. (1879) 
Индекс бр. 61/71 на име Ванчо Коцев, Прилеп. 

(1880) 
Здравствена легитимација на име Шабан Ис-

маили, ул. „Б,лагоја Паровиќ" (бр. 26-:б, Куманово. 
(1881) 

Здравствена легитимација ,на име Магда Трен-
дева, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 4-а, Куманово. 

(1882) 
Здравствена легитимација на име Милчо Пан-

зовски, ул. „Павле Станоев" бр. 12, Куманово. 
(1883) 

Работна книшка на име 'Снежана Бојковска, 
ул. „Банево Црло" бр. 92, Куманово. ^ (1884) 

Работна книшка на име Џеват Ќерими, с .Г. 
Коњаре, Куманово. (1885) 

-Здравствена легитимација, на име Невада Му-
чевска, ул. „Средорек" бр. 17, Куманово. , (1ЅВ6) 

Здравствена легитимација на име Даниела Ан-
дова, с. Живалево, Кратово. (1887) 

Здравствена ,легитимација на ,име Благој М. 
Крстев, Кратово. (1888) 

Здравствена легитимација на име д-р Здра-
вевски Крсто, Кратово. (1889) 

Здравствена легитимација на име Стојка Пе-
трушева, е. Страцин,' Кратово. (1890) 

- Свидетелство од VIII одделение на име Слобо-
данка Атанасовска, ул. „Благоја Тоска" бр. 28, 
Тет,ово. (1891) 

Земјоде,лска здравствена легитимација на име 
Елвије Емини,'с. Шемшово, Тетово. (1892) 

Свидетелство . на име Зихра Мустафаи, е. Пи-
рок, Тетово. (1893) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Назифе Мемети, с. Џепчиште, Тетово. (1894) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Назифе Мемети, с. Џепчиште, Тетово. (1895) 

Земјоделска 'здравствена легитимација на име 
Амит Нуредини, с. Порој, Тетово. (1896) 

Свидетелство јод IV клас на име Амдиќерим 
Шаини, е. Рагле, Тетово. (1897) 

Свидетелство од -V одделение на име Риза 
Сулејмани, с." Боговиње, Тетово. (1898) 

Здравствена легитима.ција на име Неефије Ху-
сеини, ул. „Киевска" бр. 8, Тетово." (1899) 

Свидете,лство од VI одделение на име Џилка 
Далипи, с. Жировница, Гостивар. 4 (1900) 

Свидетелство од VIII (одделение на име Али 
Фикри, с. Врапчиште, Гостивар. (1901) 

Свидетелст,во од V одделение на име Џеват 
П,ини, ул. „Тоде Богдановски" бр. 64, Гостивар. 

(1902) 
Свидетелство од VIII одделение на име Мурат 

Мурати, с. Ѓоновица, Гостивар. (1903) 
'Свидетелство од VIII одделение на име Мих-

дат Дехари, с. Д. Бањица, Гостив,ар. (1904) 
Свидетелство од V одделение на име Нијази 

" Ибраими, с. Жировница, Го,стивар. (1905) 
Свидетелство од IV одделение на име Џемил 

Ајети, с. Групчин, Тетово. (1906) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Станка А. Маринкова, с. Град, Делчево. (1901) 
Здрав,ствена легитимација на име Никола Вел-

ков, с.,Пекљани. Виница. (1902) 
/Книшка на име Мирка Микојлева, ул. „М. 

Тито" бр. 96, Виница, (1903) 
Здрав1ствена iлегитимација на име Слоботка 

Стојчева, с. В,иничка Кршла, Виница. (1910) 
Здравствена легитимација на име Зоранчо Јо-

ванов, В,иница. (1911) 
Здравствена легитимација на име Месара Мус-

тафи, ул. „Киро Фетак" бр. И, Куманово. (1912) 
Здравствена легитимација на име Газмед Име-

ри, ул. t,H. Димиќ" бр. 18, Куманово. N (1913) 
Здравствена легитимација на име Анифе Име-

ри, ул. ,,И. Димиќ" бр. (18, Куманово. (1914) 
Здравствена легитимација на име Магфире 

Арифи, с. Страцин, Куманово. (1916) 
Здравствена легитимација на име Џеври ј е 

Зимбери, с. Черкези, Куманово. (1916) 
. Здравствена -легитимација на име Демир а Са-

кипи, ул. „Киро Фетак" бр. 46, Куманово. (1917) 
Здравствена легитимација на име Рамиза Зе-

кирови1ќ, ул. „Бр. Филиповски" 'бр. 4, Куманово. 
(1918) 

Работна книшка на име Томе Новески, с. Лок-
вица, М. Брод. (1919) 

Здравствена легитимација на име Драган Ан-
гелкаски, ул. „Ч. Момински" Тетово. (1921) 

Свидетелство на име Љубомир Ѓорѓевиќ, с. 
Жилче, Тетово. (1922) 

Свидетелство на име Ваиде Алиу, с. Пирок, 
Тетово. - (19123) 

Здравствена легитим,ација на име Садри Ли-
мани, с. Слатина, Тетово. (1924) 

Здравствена легитимација ' на име Едибе Ли-
мани, е. Слатина, Тетово. (1924) 

Земј.оделска здравствена легитимациј-а на име 
Бектеш Бектеши, с. Вешале, Тетово. (1925) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Гулие Бектеши, ic. Вешале, Теттово. (1926) 

Свидетелство на име Шадан Сулејмани, ул. 
„Цетинска" бр. 79, Тетово. (1927) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Саније Салихи, с. Одри, Тетово. (1928) 

Лична карта," издадена од СВР — Тетово на 
име Зиле Бајрами, ic. Д. Палчиште, Тетово. (1929) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо 
Геговски, Берово. (1930) 

Диплома издадена од Училиштето ' „Здравко 
Цветковски" ГУЦ — за ,ракувач на градежни ма-
шини — Скопје на име Воислав Василевски, с. 
Катланово, Скопје. - (1931) 



2(1 октомври 1981 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ Бр. 32 - Стр. 675 

Свидетелство на име Радован Китановски, ул. 
„11 Октомври" бр. 13/3-9, Куманово. (1933) 

'Свидетелство од IV одделение на име Душка 
Б.ивановска, е. Руда,ре, Кратово. . (1934) 

'Свидетелство на име (Станка Величковска, ул. 
,.Железничка" бр. 19, Кочани. (1935) 

Здравствена легитимација на име Емилија 
Диманин, Скопје. (1936) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата ,,Гоце Делчев" — Куманово на име 
Митит Садики, Куманово. ' (1937) 

Диплома за завршена гимназија на име Не-
венка ^ристовска, ул. „Борка Талески" бр. бб, 
Прилеп. " (1938) 

Здравствена легитимација на име Киро Ми-
трески, ул. „Цена Џмпароза". бр. 2, Прилеп. (1939) 

Свидетелство од V одделение на име Лилјана 
Грозданоска, с. Тополчани, Прилеп. (1940) 

Свидетелство од IV одделение на име Тале 
Петкоски, е. Орле, Прилеп. (1941) 

Свидетелство од VIII одделение на име Зоран 
Пуцакоски, с. Г. Коњари, Прилеп. (194i2) 

Диплома од гимназија на име Томислав Гве-
роски, ул. „Димо Наредникот" бр. 15/9, Прилеп. 

(1943) 
Ученичка книшка од VI одделение на име 

Илчо Тодороски, Прилеп. (1944) 
Ученичка книшка од VI одделение на име 

Илија Стојаноски, ул. „Моша Пијаде" бр. 261, При-
леп. ' . (1945) 

Возачка дозвола од „А" и „Б" категорија на 
име Јордан Николовски, с. Лисиче, Титов Велес. 

(1946) 
Сообраќајна дозвола ТВ 11-915 за мотор ЕМЗ 

и лична карта на име Јордан Николовски, с. Ли-
сиче, Титов Велес. (1946) 

Диплома за завршена гимназија на име Сла-
вица' Љубе Димова, ул. „11 Октомври" бр. 26, Ти-
тов Велес. '(1948) 

Свидетелство на име Нада Мојсова, ул. „Вера 
Циривири" бр. 130, Титов Велес. (1949) 

Свидетелство на име Димче Новаков, ул. „В. 
Назор" бр. 55, Титов Велес. (1950) 

Свидетелство од IV одделение на име Ејуп 
Таири, с. Боговиње, Тетово. (19611) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Веим Џафери, с. Боговиње, Тетово. ^ (1952) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исмет Џафери, с. Боговиње, Тетово. (1953) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ирфете Џафери, е. Бо,говиње, Тетово. (1954) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сабрие Џафери, с. Боговиње, Тетово. (1955) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ќевсер Џафери, е. Боговиње, Тетово. (1956) 

Земјоделска здравствена легитимација на име' 
Надире Џафери, с. Боговиње, Тетово. (1957) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Неврије Џафери, с. Боговиње, Тетово. (1958) 

Земјоделска здравствена легитимација на- име 
Минивере Џафери, с. Боговиње, Тетов,о. (1959) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Назми Џафери, с. Боговиње, Тетово. (1960) 

Здравствена легитимација на име Томче То-
мески, ул. „Д. Г. Кара" бр. 70, Тетово. (1961) 

Здравствена легитимација на име Валентина 
"Ѓуревска, ул. „121" бр. 3-3, Тетово. (1962) 

Земјоделска 'здравствена' легитимација на име 
Мирсат Куртиши, Тетово. (1963) 

'Земјоделска здравствена легитимација на име 
Феми Сулејмани, с. Желино, Тетово. (1964) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фатиме Имери, с. Камењане, Тетово. (1905) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абдулнеџат Имери, с. Камењане, Тетово. (1966) 

Здравствена легитимација на име Адбилеасе 
Бакији, Тетово. (1967) 

Здравствена легитимација на име Абдинсала 
Бакији, Тетово. - (1968) 

Здравствена легитимација на име Имерзан Ба-
киј,и, с. Копачин Дол, Тетово. (1969) 

Свидетелство од II клас гимназија на име 
Јофан Акики, с. Лисец, Тетово. " (1970) 

Здравствена легитимација на име Хир миј е Бе-
џити, с. Пирок,' Тетово. (1971) 

Оружен лист за носење на ловечка пушка на 
име Мирко Јовановски, с. Жилче, Тетово. (1872) 

Здравствена легитимација на име Бајрам Ба ј -
рами, е. М. Речица, Тетово. , (1973) 

Ученичка книшка од IV одделение на име 
Рефки Арслани, е. Жировница, Тетово. (1973) 

Свидетелство на име Селим Исмани, улг „18 
Ноември" бб, Гостивар. (1976) 

(Сведете л ство од VIII одделение на име Џелал 
Муслији, . е. Врановце, Гостивар. (1977) 

Свидетелство од VIII одделение на име Назим 
Мехмеди, с. Лакавица, Гостивар. - (1978) 

Здравствена легитимација на име Симо Пет-
ров, Виница. % (1979) 

Диплома издадена од Хемискиот училишен 
центар „Марија Кири Склодовска" — Скопје на 
име Македонка Митрова, Скопје. (1980) 

Ученичка книшка на 'име Наум Стрезов, Скоп-
је. (1981) 

(Свидетелство од IV одделение на име Пандора 
Николовска, Батола. (1982) 

Работна книшка издадена во Куманово на име 
Фадили (Садики, ул. „Младен Стојановиќ" бр. 50-а, 
Куманово. (1983) 

Здравствена легитимација на име Душко Пав-
ловски, ул. „29 Ноември" бб, Куман,ово. (1984) 

'Свидетелство од VIII одделение на име Ва-
хедин Рамадан,и, Гостивар. (1985) 

Свидетелства за I -и II година, издадени од 
Училиштето „Злате Малакоски" — Гостив,ар, -на 
име Јован Димоски, Гостивар. (1986) 

Документи на име Олга Рушковска, ул. „Бел 
Камен" бр. 4i2, Берово. (1987) 

Свидетелство од VIII одделение на име Фидан-
чо Манасиевски, Делчево. (1988) 

Свидетелство на име Милорад Балас,' ул. „М. 
Тито" бр. 25, Делчево. (1989) 

Свидетелство од IV одделение на име Бог-
дана С. Бучева, с. Кнежево, Пробиштип. . (1990) 

Воена книшка, издадена од Сл. Пожета на име 
Гоце Андевски, Скопје. (1991) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
ЕМУЦ — Скопје на име Радомир М. Стојановски, 
Скопје. (1992) 

Здравствена легитимација на име Едвард Стан-
ковски, Скопје. - (1993) 

Свидетелство од IV одделение нд име Иван 
Мицевски, с. Загорани, Прилеп. (1994) 

Свидетелство од IV одделение на име Мара 
Мицеска, с. Веселчани, Прилеп. (1995) 

Работна книшка на име Трајан Мидевски, с. 
Горно Оризари, Прилеп. (1996) 

Ученичка книшка на име Весна Стошева, ул. 
„Козара" 551/13, Прилеп. (1997) 

Свидетелство за VIII одделение на име Марија 
Димитриоска, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 39, Прилеп. 

(1998) 
Свидетелство од IV одделение на име Гафир 

Имеровски, е. Пешталево, При,леп. (1999) 
Диплома за завршено тутунско училиште на 

име Алекса Ѓорѓиески, ул. „Васил Главинов", При-
леп. ' (2000) 

(Свидетелство од VIII одделение на име Елеца 
Китаноска, с. - Обршани, Прилеп. (2001) 

Уверение за ѕидар и тесар на име Трајан Буч-
коски, . с. Пешталево, Прилеп. (2002) 

Свидетелство на име Борис Тасевски, ул. 
„Трет" бр. 1, Куманово. (2003) 

Здравствена легитимација на име Дуда Аме-
довска, ул. „Железничка станица", Куманово. (2004) 

Здравствена легитимација на име Исмаил Ис-
маили, ул. „Тоде Мендол" бр. 84, Куманово. (2005) 
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Здравствена легитимација на -име Стојчо Г. 
Петковски, ул. „Партизанска" бр. 10, Куманово. 

(2006) 
Здравствена легитимација на име Мирослав 

Стефановски, ул. „Пионерска" бр. 19̂  Куманово. 
(2007) 

(Работна книшка на име Среќко Саздовски, ул. 
„Б. Папучар" бр. 15, Куманово. (2008) 

(Свидетелство од VIII одделение на име Драги 
Стојменов, с. Калиманци, Виница. (2009) 

Диплома за завршено средно економ-ско учи-
лиште на име Нада Темелкова, ул. „Прохор Пчин-
ски" бр. 54, Титов Велес. (2010) 

Лична карта на име Лазо Андов, ул. „Парти-
занска" бр. 89, Демир Капија . - (2011) 

'Здравствена легитимација на име Нејази Иса-
ки, с. Џепчиште, Тетово. (2,012) 

(Свидетелство од IV (одделение на име Џемаило 
ШЈекиќ Мемети, с. Д. ^Палчиште, Тетово. (2013) 

'Работна книшка на име Нуриман Демири, е. 
Голема Речиц-а, Тетов,о (2014) 

Диплома за средно училишт-е на име Ниери 
ЈБурми, ул. „Бр. Миладиновци" бр. 173, Тетово. 

(2015) 
Здравствена легитимациј.а на име Дукадинка 

Цветковска, ул. „Благоја Тоска" бр. 15, Тетово. 
(2016) 

Здравствена легитимација на име Живко Пет-
рушевски, с. Отушиште, Тетово. ('2017) 

Здравствена легитимација на име Љ,азлије Иб-
раими, с. Боговиње, Тетово. (2018) 

Здравствена легитимација на име Зејнаре Веј-
сели, с. Палатица, Тетово. (2010) 

(Свидетелство за VIII одделение на име Идриз 
Идризи, ic. Палчиште, Тетово. (2029) 

(Свидетелство на име Бегмије Е. Амити, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 25, Тетово. (2021) 

Лична карта, издадена од ОВР — Тетово, на 
име Барије Решити, yvn. „Илинденска" бр. 55/7, 
Тетово. (2022) 

Свидетелство на име Селвије Мустафи, с. Пи-
рок, Тетово. , (2023) 

Здравствена легитимација на 'име Мерем Ази-
ри. с ,Желино, Тетово. (2024) 

Свидетелство на име Снопче Ибрахим, ул. ,,В. 
Гинови" бр. 8, Гостивар. (2026) 

'Свидетелство (од VIII одделение на име Рецеп 
Зеќири, е. Врбјане, Гостивар. (2027) 

Свидетелство на име Весна Чамовска, Берово. 
(202i8) 

Здравствена легитимација на име Димитрија 
Јованов, ул. „Гоце Делчев" бр. 11, Виница. (20,2i9) 

(Воена книшка, издадена ВО' Билеќе на име 
Абдула Рамадан, Скопје. (2030) 

Боева книшка, издадена во Ниш на име Зе-
нун Ф.аковиЈќ, Скопје. (2031) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Јашар Шабани, с. Мралино, Скопје. (2032) 

Пасош бр. МА 451354, издаден од ОВР — 
Скопје на име Иљаз Амит, Скопје. (2033) 

'Свидетелство од VIII одделение на име Петре -
Секуловски, с. Породиш, Битола. (2034) 

Работна книшка на име Алија Муетафовски, 
ул. „Ужичка" бр. '21, Куманово. (2036) 

Здравствена легитимација на 'име Бу јар Мус-
лија, е. Олупачане, Куманово. (2037) 

Здравстве,на легитимација на име Јонче Си-
монов, Кратово. (2039) 

(Свидетелство за IV одделение на име Цвета 
Ѓорѓиева, с. Крива Круша, Титов Велес. (2040) 

^Свидетелство на име Цвета ѓорѓиева, ул. „Пр-
вомајска" (бр. 10, Скопје. (204,1) 

Свидетелство од VIII одделение н)а име Зоран 
Момчиловиќ, с. Чашка, Титов Велес. (2042) 

Диплома -,на име Славица Димова, ул. „Даме 
Груев" бр. 24, Титов Велес. (2043) 

Свидетелство од VIII одделение на име Славка 
Кржов'Ска, с. Владимирово, Берово. (2044) 

Здравствена легитимација на име Соња Кос-
тадин Богданова, Виница. (2045) 

Здравствена легитимација на име Невенка 
Ѓорѓиева, ул. „Гоце Делиев" ,бр. 1,1, Виница. (2046) 

Здравствена легитимација на 'име Даница Па-
ковска, ул. „Вардарска" бр. 52, Куманово. (2047) 

Здравствена легитимација на име Рамадан Е. 
Салихи, ул. „Братство единство" бр. 112-а, Кума-
ново. (2048) 

Работна книшка на ,име Зи ја Нухији, с. Вак-
синце, Куманово. (2049) 

Здравствена легитимација на име Елизабета 
Додевска, ,Куманово. (2050) 

'Здравствена легитим-ација на име Драгољуб 
Пановски, ул. ,Л1 Октомври" бр. 50, Куманово. 

(2051) 
(Здравствена легитимација на име Љубинко 

Трајк0в1ски, Кум-аново. (2052) 
Свидетелство од IV одделение на име Милев-

ка Д. Славкова, с. Татомир, Кратово. (2053) 
Здравствена легитимација на име Стамен За-

хариев, ул. „Страшо Пинџур" бр. 10, Куманово. 
(2054) 

Здравствена легитимација на име Кофила Крс-
тевска, е. Милетино, Тетово. (2056) 

'Свидетелство на име ИЈмбрли Шабани, с. Пи-
рок, Тетово. (2057) 

Ученичка книшка од VII одделение на име 
Јашар Билали, с. Церово, Тетово. (2058) 

Здравствена легитимација на име Лидија Пав-
леска, у,л.' „Пржева бавча" бр. 46. Тетово. (2059) 

Свидетелство на име Реџие Бектеши, с. Пи-
рок, Тетово. . (2060) 

З,драв1ствена легитимација на име Горан Спа-
совски, ул. ,,,Д. Божинов" бр. 19, Куманово. (2158) 

Здравствена легитимација на име Циме Ма-
насиев , Куманово. (2150) 

Здравствена легитимација на име Жик-ица Па-
невски, ул. „Народна револуција" бр. 20, Кума-
ново. (2160), 

Свидетелство на име Неџхи Зимбери, с. Слуп-
чане, Куманово. (2161) 

(Здравствена легитимација на име Тања Бој -
ков-ска, с. Лопате, Куманово. (2-162) 

Здравствена лепилимација на име Драги Кра-
левски, ул. „Б. Илиевски" бр. 57, Куманово. (2163) 

Здравствена легитимација на 'име Милица К а -
ловска, ул. „Кирил и Методи" бр. 2, Куманово. 

(2164) 
Здравствена легитимација на име Агрон Јаку-

п,и, Куманово. (2165) 
Работна книшк-а на име Јорданка Бојковска, 

с. Биљановце, Куманово. (2,166) 
Свидетелство на име Душка Николов-ска, с. 

Ш. Рударе, Кратов-о. (2167) 
Лична карта на име Муртезан Камбери, с. К а -

мењане, Тетово. (2168) 
(Свидетелство на име Лазиме Хакики, с. Пи-

рок, Тетово. (21fo9) 
(Свидетелство на име Шадије Адили, с. Пи-

рок, Тетово. - (2170) 
Свидетелство на име Узри Шерифи, с. Рогле, 

Тетово. (2171) 
Диплома на име Адем Нуремани, е. Г. Речица, 

Тетово. (2172) 
Работна книшка на име Таип Рустеми, -с. Џеп-

чиште, Тетово. (2173) 
(Свидетелство на /име Свет,лана Василевска, ул. 

„Ј. Сандански" бр. 58, Тетово. (2174), 
Диплома на име Ревајете Рецепи, с. Џепч,иште, 

Тетово. (2175) 
Диплома на име Абдулнасер Велиу, с. Порој, 

Тетово. ^ (2176) 
Свидетелство на име Хаќим Хадаи, ул. „Илин-

денска" бр. ,171, Тетово. (2177) 
(Свидетелство на име Идриз Д-емири, с. Шип-

ковица, Тетово. (2178) 
Свидетелство на име ,Ваит Зеќири, с. Врбјане, 

Гостивар. ^ (2179) 
Свидетелство на име Јева Исаковска, ул. „Ру-

дарска чета" бр. 5i4, Гостивар. (2180) 
(Свидетелство ита име Хазби Калгури, Гостивар. 

(2,181) 
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'Сеид ете лешо на -име (Муталип Муртез ани, ул. 
„13 Ноември" бр. 10-5, Гостивар. (2/182) 

Свидетелство на. име Ленче 'Стојанова, с. Вра-
новци, Кочани. (2183) 

'Здравствена легитимација на име Емилија Кос-
тадинова, ул. ,,,Марксова" бр. 3, Виница. (2,184) 

Лична карта бр. 6400, издадена од ОВР — При-
леп на име Бранко Стеваноони, ул. „Егејска" бр. 
98, Прилеп. (2185) 

Свидетелство за II клас на име Крстана Рис-
теска, ул. „Лењин" бр. 111, Прилеп. (2186) 

'Свидетелство о,д IV оддел ение на мм е На,да 
Стојческа, с. Прилепец. Прилеп. (2,188) 

'Свидетелство за VIII одделен,ие на име Душан 
Спиркоски, ул. „С. Апостолска" бр. 5, Прилеп. 

(2188) 
Работна книшка на име Илија Камчески, ул. 

„Борка Талески" бр. 98, Прилеп. (2189) 
Работна книшка на име Злате Син адилоски, 

с. Долни М-анастирец, М. Брод. -(2190) 
Свидетелство од IV одделение на име -Савка 

Теовска, с. Извор, Т. Велес. (2191) 
(Свидетел-ство -од IV одде-ление на име Снежа-

на Чамбева, ул. „Горна Џумаја" бр. 4, Титов Велес. 
i(2,19!2) 

Свидетелство од III одделение на име Драгица 
Богоева, с. Извор, Титов /Велес. (2198) 

Свидетел-ство на и-ме Данка Илиева, Титов Ве-
лес. (2194) 

Р-аботна книшка на име (Снежана Л-ескова, ул. 
„Љубен Васов" бр. 45, Титов Велес. (2195) 

Свидетелство од IV одделение на име Марија 
Димова, с. Крајници, Титов Велес. (2196) 

Свидетелство на име Дилав-ер М-емедов, -с. Кри-
волак, Гостивар. (2197) 

Свидетелство од VII-I одделение на име Вукица 
Божин-оска, с. Ботуше, М. Брод. (2198) 

Воена книшка на име Алија Пенија Авни, с. 
Д. Палчиште, Тетово. (2199) 

Свидетелство од VIII одделение на 'име Шериф 
Абдур алми, ул. „107" бр. 39, Тетово. (2200) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Реџет Јанузи, с. Лисец, Тетово. (2201) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мирфета Јонузи, с. Лисец, Тетово. (2202) 

Земјоделска 'здравствена легитимација на име 
Гулосвије Јонузи, с. Лисец, Тетово. (2203) 

(Свидетелство од VII одделение на име Насиде 
Исеини, с. Пирок, Тетово. (21204) 

Здравствена легитимација на име Зоде Ј-аша-
ри, е -Озормиште, Тетово. (2205) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хатифес Зенули, с. Г. Седларце, Тетово. (2206) 

Лична карта на име Абдил Хасуфи, е. Радиов-
це, Тетово. (2207) 

В-озачка дозвола на име Абдил Хасуфи, е. Ра-
диовце, Тетово. (2208) 

Здравствена легитимација на име Нехад Елмас, 
ул. „Мирче Ацев" бр. 55, Тетово. (2209) 

Здравств-ена легитимација на име Марјан Ѓур-
чиноски, ул. ,,Вл. Тоск-а" бр. 5, стан 10, Тетово. 

(2210) 
Ученич,ка книшка на (име Бајрамах Мухар-еми, 

Гостивар. (2211) 
(Свид-етелство од IV одделение на им-е Ѕвезда 

Ставрева, с. Тура,лево, Копани. (2212) 
Воена кни-шка на име Алија Асанов, Ско-пје. 

(2213) 
Решение за признавање на стаж бр. 5/13154, 

издадено од Заедницата на здрав-ств-еното о(сигу-
рување — Скопје на име Бла.гоја Василевски, с. 
Лупште, Македонски Брод. (2214) 

Свидетелство од IV одделение на име Зибер 
Синаноски, ул. „Мирче Ацев" бр. 94, (Прилеп. (22-15)-

(Здравствена легитимација на име Богица Пен-
чиќ, Куманово. (2216) 

Здравств-ена л-егитимација на име Саша Трен-
дафиловска, Куманово. (2-217) 

Здравствена легитимација на име Круме Пај-
ковски, ул. „Блаже И. Рунев" б'р. 14/11-8, Кума-
ново. (2218) 

Здравствена легитимација на име Мијалко 
Иванов, с. Нежилово, Кратово. (2219) 

Работна книшка на (име Ѓорги Митевски, с. 
Коњух, Кратово. (2220) 

Работна книшка (бр. 3606, серија М. бр. 283860, 
издадена во Ресен на име Ристо Ј. Василевски, с. 
Штрбово, Ресен. (2221) 

Свидетелство од VIII (одделение на име Рајна 
Велјаноска, ул. „Вуке Геров", Ѓорче Петров. (2222) 

Сви-детелство од IV одделение' на име Цвета 
Ѓорѓиеска, Гостивар. (2223) 

Здр-авствена легитимација на име Зухра Аса-
нова, Виница. (2224) 

Свидетелство -од VIII одделение на име Ваџит 
Салиу, с. Ар-ачинов-о,- С,к-опје. (2229) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Се-
ли,м Усеинов, Скопје. (2225) 

Воен-а книшка на име Игно Јованов, Скопје. 
(2226) 

В-оена книшка на име Бранко Наумовски, Скоп-
је. (222,7) 

,Воена книшка на име Исмаил 'Абдул, Скопје. 
(2228) 

Свидетелство од VIII одделение на име Дано 
Милошевски, населб-а Драчево, Скопје. (2230) 

Уверение за завршен I степен економски фа -
култет на име Наташа Андреевска, Тетово. (2231) 

Уверение за ,лимар на име Киро Настевски, 
Прилеп. (2232) 

Свидетелство (од VIII одделение на име Иван 
Дамчески, ул. „М. Бошкоски" бр. 8, Прилеп. (22;33) 

Свидетелство од VI 'Одделение на им-е Недан 
Бучкоски, Прилеп. (2234) 

Работна книшка на име Владо Ат,анасо-ски, ул. 
„П. Котеска" бр, 48, Прилеп. (2235) 

Здравствена легитимација на име Џемиле Зин-
бери, с. Романовце, Куманово. (2236) 

'Здравствена легитимација на име Оливер Мак-
симовски, ул. „III македонска бригада" бр. 39, Ку-
маново. (2237) 

Здравствена легитимација на име То-мислав 
Фил,иповски, ул. „Хр. Карпош" бр. 81, Куманово. 

(2238) 
Свидетелство од VIII одделение на име Бран-

ко Бучковски, с. (Киселица, Куманово. ((22-39) 
Здр-авствена легитим-ација на име Ротка Весе-

линовска, ул. ,,,Пуро Чиче" бр. 13, Куманово. (2240) 
(Здравствена легитимација на име Војо Стофа -

нов1Ски, ул. „Блаже Илиев Руне" бр 3/10, Кума-
ново. ^ (2241) 

Здравствена легитимација на /име Реза Јаки-
мова, Кратово. (2242) 

Ученичка книшка за завршено V одделение 
на и-ме Милица Додевска, -с. Псача, Кр. Паланка. 

(2243) 
Работна ,книшка бр. '9017 на име Братица М. 

Тримческа, с. Тажево, М. Брод. (2244) 
Оружен лист на име Цветомир Славески, с. 

Томино Село, М. Брод. (224(5) 
(Свидетелство на име 'Снежа Андова, ул. „Ти-

това Ужичка" бр. 17, Титов Велес. -(2246) 
Свидетелство за VIII одделение на име Живко 

Кузмановски, Тетово. (2,247) 
Свидетелство, од IV о,дделение ма име Басрије 

Јахја, с. Пирок, Тетов-о. (2248) 
Здравствена ,легитимација на име Велче Бла-

жески, ул. „Кочо Рацин", Тетово. (224:9) 
(Свидетелство од VIII одделение на им-е Хасан 

Ахмеди, -с. Шипковица, Тетово. (2250) 
Здравствена легитимација на име Зејнели Зе-

нејли, е. Јажинце, Тетово. (2261) 
Уверение за завршен курс ,за трикотажа, на 

име Сребренка Богдановски, ул. „Железничка" бр. 
2, Тетов,о. (2252) 

Свидетелство за VIII -одделение на и,ме Невзат 
Бајра-ми, ,с. Боговиње, Тетово. (22(53) 

Свидетелс,тво на име Авзи Османи, с. Радиов-
це, Тетово. (2254) 

Здравствена легитимација н-а име Идајете Е. 
Рецепи, с. Пирок, Тетово. (2255) 
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Здравствана легитимациј,а на име Абдулќерам 
Османи, ул. „105" бр. 13, Тетово. (2256) 

Свидетелство од VIII одделение на име Абду-
л а и Билаљи, с. Слатина, Тетово. (2257) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Барије Клати, с. Желино, Тетово. (2258) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сефер Азили, с. Палатица, Тетово. (2259) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џабир Адили, с. Палатица, Тетово. (2260) 

Свидетелство од IV одделение на име Адвије 
Јусуфи, с. Раковец, Тетово. (2261) 

Свидетелство од IV одделение на име Хазбиј е 
Рустеми, с. Раковец, Тетово. (2262) 

Свидетелство од. IV одделение на име Адвије 
С. Куртиши, с. Раковец, Тетово. (2263) 

Свидетелство од IV одделение на име Делве 
зие Бајрами, с. Раковец, Тетово. (2264) 

Здравствена легитимација на име Беким С. 
Имери, с. Пирок, Гостивар. (2265) 

Уверение за шивачка на име Снежана Јова-
носка, ул. „Караорман" бр. 5.1, Тетово. (2266) 

(Свидетелство од IV одделение на име Менча 
Велј алоска, с. Пожаране, Гостивар. (2267) 

Свидетелство од I година индустриско учи-
лиште на име Сафет Шерифи; с. Речица, Тетово. 

(2268) 
Уверение за дипломирање, издадено од Фило-

зофакиот факултет — група психологија — Скојпје 
на - име Вера Калимановска, Скопје. (2269) 

Свидетелства од III и IV година, издадени од 
ГУЦ „Здравко Цветковски" — 'Скопје на име Мо-
мир Несторовски, Скопје. - (2270) 

Свидетелство за III клас, издадено од АСУЦ — 
Скопје на име Тодор Јовановски, Скопје. (2271) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
Гимназијата ,,Гоце Делчев" — Куманово на име 
Соња Лазаревиќ, Куманово. (2272) 

Работна книшка на име Трај aw Мацески, ул. 
„Тодор Чангов" бр. 182, (Скопје. (2273) 

' Работна книшка на име Тодор Стојковски, ул. 
„Солунска" бр. 175, Битола. (2274) 

(Здравствена легитимација на 'име Велика Ва-
силеска , ул. „Даме Груев" бр. 154, Битола. (2275) 

Здравствена легитимација на име Ферида Та-
тари, ул. ,.1Младен Стојановиќ" бр. 56, 'Куманово. 

(2276) 
Здравствена легитимација' на име Соња То-

доровска, ул. ,,Народна револуција" бр. 106, Кума-
ново. (2277) 

(Здравствена легитимација на име Десанка Ве-
. линковска, ул. „Милан Лисица" бр. 33, Куманово. 

(227,8) 
Здравствена легитимација на име Фатмир Ра-

мадани, ' ул. „Јане Сандански" бр. 62, Куманово. 
(2279) 

Здравствена легитимација на име- Арифе Ра-
ма.дани, ул. „Карл Ма,ркс"1 бр. 63, Куманово. (2280) 

Здравствена легитимација на име Атиџе Абдиу, 
с. Богомила, Титов Велес. (2281) 

Работна книшка на име Енвер Далипов, ул. 
„Ј. Тикваров" бр. 40, Титов Велес. (2283) 

Свидетелство од IV одделение на име Николина 
Ристова, с. Војшанци, Неготино. (22:84) 

Свидетелство од IV одделение на име Невзат 
Изаири, с. Милетино, Тетово. (22,85) 

1Свидетелство од IV одделение на име Абдул-
метаил ^Изаири, с. Милетино, Тетово. (2286) 

Свидетелство на име Хавзије С. Имери, с. Пи-
рок, Тетово (2287) 

(Свидетелство од IV одделение на име Ниајдин 
Абази, с. Боговиње, Тетово. (2288) 

Работна книшка на име Беџет Беџети, с. Ѓур-
ѓевиште, Тетово. (2289) 

Здравствена легитимација на име Вера Дро-
ооеока, Виница. (2i290) 

Воена книшка, издадена во Суботица на име 
Боге Шамакоски, Скотј е. (2291) 

- Воена книшка, издадена во Салит на име Ан-
тон Радиќ, Скопје. " (2292) 

Воена книшка издадена во Ѓаковица на име 
Џемаил Руфетов, Скопје. л (22,93) 

Воена книшка издадена BIO Сомбор на име Дра-
ган Комненовиќ, с. Кучевиште, 'Скопје. (2294) 

Ученичка книшка, 'издадена од Основното учи-
лиште „Владо Тасевски" — Скопје на име Горан 
Кршев, Скопје. - (2295) 

Воена книшка на име Касам Шабани, с. Глу-
мово, Скопје. (2296) 

Свидетелство од IV одделение на име Спа-
сија Димитрова, с. Веселчани, Прилеп. (2297) 

Свидетелство од VIII одделение на име Стој-
мир Бошкоски, с. Лажани, Прилеп. (2298) 

Свидетелства за I и II година на име Љупчо 
Попоски, с. Слепче, Демир Хисар. (2299) 

Диплома на име Љупчо Попоски, с. Слепче, 
Демир Хисар. (2300) 

Работна книшка на име Гога Миленоски, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 153, Прилеп. (2301) 

Свидетелство, од VIII одделение на име Сејдо 
Алиоски, ул. „Тризла" бр. 563-а, Прилеп. (2302) 

Свидетелство од VI одделение на име Трајче 
Димитриеоки, с. Мажучиште, Прилеп. (2303) 

Ученичка книшка на име Трајче Димитриески, 
с. Мажучиште, Прилеп. (2304) 

Свидетелство од VI одделение на име Павли-
на Конеска, с. Забрчани, Прилеп. (2305) 

,Диплома. за завршено индустриско училиште 
на име Станко Зуламооки, ул. „Ленин" бр. 209, 
Прилеп. (2306) 

Работна книшка бр. 11663 на име Киро Недел-
коски, ул. „Цане Илиески" бр. 83, Прилеп. (2307) 

Свидетелство од IV одделение на име Ордан 
Андреевски, е. Д. Врановци, Титов Велес. (2308) 

Свидетелство (од II година на име Абдулџемаил 
Адеми, с. Пирок, Тетбво. (2309) 

(Свидетел,ство од I година на име Абдулџема-
ил А,деми, С. Пирок, Тетово. (2310) 

Земј,оделска здравствена легитимација на 'име 
Фазије Изаири, е. Милетино, Тетово. (2311), 

Здравствена легитимација на име Рами,с Ис-
маили, с. Боговиње, Тетово. (2312) 

'Свидетелство од IV одделение на име Скендер 
Јашари, с. Врбјани, Гостивар. (2313) 

Свидетелство од VI одделение на име Ќерим 
Нехији, Гостивар. ' (2314) 

Свидетелство од IV одделение на име ѓурѓа 
Бошкоска, с. Балиндол, Гостивар. ,(2315) 

Свидетелство на име Менга Исмет, ул. „С. 
Пеноски" бр. 38, Гостивар. (2316) 

Документи на име Миле Стојменов, ул. „Ванчо 
Прке" бр. 23, Делчево. (2317) 

Книшка на име Невена Андонова, Виница. 
(2318) 

Военакнишка, издадена во Ниш на име Бран-
ко Савески, Скопје. (23,19) 

Воена инвалидска книшка бр. 145679 од 5. I. 
1980 (година на- име Владо Јосимовеки, Скопје. 

(2320) 
Работна книшка на име Борис Бандевски, ул. 

„Мечкин Камен" бр. 36, Прилеп. (2321) 
Здравствена легитимација на име Драган Сми-

ровеки, Куманово. (2323) 
Работна книш,ка на име Љубиша Божиновиќ, 

населба „Карпош" бр. 83, Куманово. (2324) 
Здравствена легитимација на име Азир Муса 

Азири, нас. железничка ста.ница, Куманово. -(2325) 
Работна книшка на име Муса Исуфи, с. Ма-

тејче, Куманов,о. ' ' (2326) 
Здравствена легитимација на име Фатиме Мус-

тафа, ул. „(Средорек" бр. 55, Куманово. (2327) 
Здравствена легитимација на име Назана Ав-

дије,ски, ул. „Киро Фетак" бр. 21, Куманово. (2328) 
Здравствена легитимација на -име Зоран Ден-

ковиќ, с. Никуљане, Куманово. (2329) 
Работна книшка на име Семане Рушити Ше-

рив, Куманово. (2330) 
Здравствена легитимација на име Шабан Ша-

бановиќ, ул. „Средорек" бр. 40, Куманово. (2331) 
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Здравствена легитимација на (име Хамдије Зе-
нуни, ул. „Благе Илиев — Гуње" бр. 38, Куман-ово. 

(2332) 
Здравствена легитимација на име Чедо Пешев-

ски, ул. „Железничка 'станица" бр. 107, Куманово. 
(2333) 

Здравствена легитимација на име Марјан Пет-
ровски, ул. „Борка Танев" бр. 13, Куманово. (2334) 

(Свидетелство од VII одделение на име Богица 
Илиевска, с. Ваков, Кратово. (2335) 

Работна книшка на име Борис Талевски, с. 
Врањевци, Битола. (2336) 

Студентска легитимација на име Верка . Чан-
чуковска, ул. „Север југ" бр. 11/31, Битола. (2337) 

Свидетелство од III година, издадено од Ос-
новното училиште „Перо Наков" — Куманово на 
име Томислав Георгиевски, село Белимбегово, 
,Ск-опје. (2338) 

Свидетелство од VIII одделение на име Ротка 
Секулоска, с. Г. Крушје, Македонски Брод. (2339) 

Свидетелство од VIII одделение на -име Аница 
Божиноска, с. Д. Крушје, Македонски Брод. (2340) 

Свидетелство од IV одделение на име Анѓа Бог-
данска , с. Растеш, Тетово. (2341) 

Свидетелство од V одделение на име Симка 
Јаневска, ул. „,18 Ноември" бр. 19, Гостивар. (2342) 

'Свидетелство од IV одделение на име Шефки 
Емрулаи, Гостивар. (2343) 

Диплома за В KB електричар на име Цветан 
Јаневски, Гостивар. (2344) 

Свидетелство од VIII одделение на име Џемиле 
казими, ул. „18 Ноември" бр. 94, Гостивар. (2345) 

Свидетелство од IV одделение на име Шезаип 
Халими, с. Чегране, Гостивар. (2346) 

Свидетелство од IV одделение. на име Олга 
Столеска, с. ,Пожаране, Гостив,ар. (2,347) 

Свидетелство од IV одделение на име Мица 
Димова Гигова, с. Чиф,лик, Кочани. (2348) 

Свидетелство од IV одделение на^ име Севда 
Велинова, с. Липец, Виница. (2349) 

Здрав,ствена легитимација на име Милда Ни-
колоска, Скопје. (2350) 

Чековна (маргица со жиро сметка бр. 40100-620-
37-00-^8015-15-50-002116-0 на име Жарко Томашевиќ, 
Скопје. " (2351) 

Воена книшка бр. 11605, издадена во Пула на 
име Ванчо Р. Велковски, Скопје. (2352) 

Воена книшка на име Трајче Вељ-ановски, 
Скопје. (2353) 

Уверение од IV одделение на име Милица И. 
Ковиљска, с. Вранче, Прилеп. (2354) 

Свидетелство од Vil l одделение на име Киро 
С аку лески, с. Алинци, Прилеп. (2355) 

'Свидетелств-о од VI од,деление на име Верка 
Мијаческа, е. Тополчани, Прилеп. (2356) 

Книшка на име Аља Абдурали, -с. Корошиште, 
Струга. (2357) 

Свидетелство од VIII одделение на име Столе 
Дукоски, с. С уви до л, Битола. (2358) 

'Работна книшка на име Билтаил Латифоеки, 
с. Пласница, М. Брод. , (2359) 

Уверение на име Исмет Де ајроски, с. Пласница, 
М. Брод. (2360) 

Свидетелство од I клас на (име Д,ушко ,Нико-
ловски, ул. „Илинденска" бр. 8, Пробиштип. (2361) 

Свидетелство на име Имер Исмаили, с. Ж е -
. ров јане, Гостивар. (2362) 

. Свидетелство од VIII одделение на име Мамут 
Идризи, с. Пирок, Тетово. - - (2363) 

Свидетелство од VIII одделение на име Арифе 
Шабани, с. Градец, Гостивар. (2364) 

З-емјоделска здравствена легитимација на име 
Рустем Исмани, с. Перените, Тетово. (2365) 

Здравств-ена легитимација на име Горан Пан-
дилоски, ул. „Гоце Делчев" бр. 49, Тетово. (2366) 

Свидетелство на име Селаим Билали Абдила-
мит, с. Теарце, Тетово. (2368) 

(Свидетелство на име Ниметула Елмази, с. Те-
ново, Тетово. (2369) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мурат Амети, е. Г. Палчиште, Тетово. (2370) 

Свидетелство на име Трипун Оеосимоски, Гос-
тивар. (2371) 

Свидетелство на име Ризванец Јунуфзија, Гос-
тивар. . (2372) 

Свидетелство од IV одделение на име Алга 
Стојаноска, с. Д. Јеловиште, Гостивар. (2373) 

Свидетелство на име Рушан Ибрахими, с. Гра-
дец, ,Гостивар. . (2374) 

Свидетелство на име Бранко Кротев, с Теран-
ци, Кочани. (2375) 

Свидетелство на име Станка Антова, ул. 
„Страшо Пинџур" бр 1, Виница. (2376) 

Ученичка книшка на име Виолета Иванова, ул, -
„А. Белкоски" бр. 56, Виница. (2377) 

Воееа книшка на име Груевски Цветан, ул. 
„Воленоец" бр. 55-в, Бито,ла. - (5901) 

Свидетелство за завршено средно образование, 
гимназија, издадено од Училишниот центар за 
средно образование „Јосип Броз Тито", Ресен на 
име Кажановски Димишев' Ацо, с. Подмочани, Ре-
сен. (5943) 

Воена книшка на име Зекир Рушиди, с. Пи-
рок, Тетово. (5994) 

Воена книшка на име Миле Павловски, с. Вин-
це, Куманово. (6011) 

Книшка од СК на име Миле Павловски, с. 
Винце, Кум-аново. (6012) 

Изјава под бр. 2796 и 2797 од 13. VII. 1981 год. 
за набав,ка на стоки на име РО Шумско стопанство 
,.Ќар а цица Скопје. " (6090) 

Повластица од воена инвалиднина, издадена 
од Т. Велес, на име Смилевски Дуко, ул. „Прво-
мајска" бр. 16, Тит-ов Велес. (6113) 

Работна книшка, бр. 9052, издадена од Собра-
нието на општината Ресен на име Алиевска Муке-
рем, ул. „Ј. Јосифовски" бр. 96, Ресен. (6122) 

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Битола, 
на име Јолевски Благојче, ул. „9" бр. 16, Битола. 

(6161) 
Воена возачка дозвола, бр. 5266/5, издадена од 

Скопје на име Ристе Талевски, с. Брод; Битола. 
(0162) 

Воена книшка, издадена од OHO -— Кратово, 
бр. АГ - 80070/4-2-78 на ,име Петровски Гуте Боге, 
с. Шопско Рудари, Кратово. (6222) 

Воена книш,ка на име Имери Шабан, с. Шип-
ковица, Тетово. (6231) 

" Гарантен лист за возило „Јуш-45", издаден од 
„Застава" — Кра-гуевац — Скопје, на име Вангел 
Ивановски, ул. „Белчишка" бр. 19, нас. Влае, Скоп-
је. " ' (6(256) 

Меница издадена од „Интерпром-ет" ООЗТ 
,.,Т-екстил".— Скопје на 25. 01. 1980 год., со дан на 
достасаност 20. 04. 1980 год., -авал,ирана од Ст-опан-
ска банка — Скопје на износ од дин. 88.632,25. 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на РО Заштитна етак-

лорезачка организација „Напредок" — Охрид 

. р а -с п и ш у в"а 
К О Н К У Р С 

за избор — реизбор на индивидуален работо-
" воден орган — директор на РО Заштитна стак-

лорезачка организација „Напредок" — Охрид 
1., Кандидатот покрај (општите услови предви-

дени со Законот за работните односи треба да ги 
исполнува и следните услов-и: 

— да има висока стручна подготовка економ-
ски, правен и градежен факултет со нај,м-алку 5 
години работно искуство на раководно работно 
м-есто; 
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— шии емша стручна подготовка (прв (степен) 
економски, правен и градежен со над 6 години ра-
ботно искуство; 

— средно или непотполно средно образование 
со завршен книговодителоки курс, со работно ис-
куство на раководно место над 8 години; 

— да има мор,а, дно -политички квалитети; 
— со (судска одлука да не му е забрането оба-

вување должност директор; 
— да има организаторски способности за оба-

вување на работите и работните задачи; 
— да е идејно јасно определен за политиката 

на 'СКЈ и 'принципите на (социјалистичките само-
управни односи. 

Кон пријавите кандидатите се должни да дос-
тават: 

— диплома за завршено соодветно образов,ание, 
доказ за работно искуство, 

— уверение дека не е осудуван и не е под 
истрага, 

— кратка биографија за неговата работа и 
— потвр,да за работен стаж. 
Рокот за пријавување е 15 дена од објавува-

њето на конкурсот. 
Писмените пријави да г,и доставуваат до Кон-

курсната комисија при Заштитната стаклорезачка 
организација „На,предок" —- Охрид. 

Некомплетираната документација и 1неблаговре-
мено доставените пријави нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето. 

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 
бидат писмено -известени. (301) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовни-
те судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија 

О Б Ј А В У В А 
ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР НА СУДИИ 

Окружен суд во Скопје — еден судија и 
О р у ж е н суд во Битола — еден судија 
Заинтересираните треба да поднесат пријави 

до Собранието на1 СРМ, Ком,исијата за прашања 
на избори,те и именувањата во рок од 15 дена 
сметано од денот на објавувањето. 

Бр. 102273 
21 октомври 19Ш година 

Скопје 
ОД КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА 

ИЗБОРИТЕ И^ ИМЕНУВАЊАТА 

Врз основа на член 73 с,тав 1 и член 78 од 
Законот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ", бр. 10/76), Комисијата за избори и именува-
ња на Собранието на општината Кав-адарци 

О Б Ј А В У В А 
дека Собранието на општината Кавадарци ќе 

избира: 
— судија на Општинскиот суд —г Кавадарци 
,Услови: 
Покрај општите усл-ови предвидени со член 

168 од Законот за здружениот труд („Службен 
ЛИСТ на СФРЈ", бр. 53/76) треб,а да ги испо-лнува 
и посебните у-слови предвидени BIO член 74 од За-
конот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ", бр. 10/76). 

Пријавите до Собранието на -општ-ината Кава-
дарци се поднесуваат во рок од 15 дена, сметано 
од денот на објавувањето во в-есникот „Нова Ма-
кедонија". - (310) 

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ 
НОВО ИЗДАНИЕ 

УСТАВ НА СФРЈ 
УСТАВ НА СРМ 
— со амандмани на Уставот на СФРЈ и со 
амандмани на Уставот на СРМ - во една 

збирка. 
Ова усталено издание, по својот формат, 

има за цел да го олесни користењето на ус-
тавите и новите амандмани за примена во 
практиката. 

Цена на збирката е 150 динари. 
Порачки прима Службата за претплата 

на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-
603-12498. 
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