
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Претплатата за 1988 година изнесу* 
ва 26.000 динари. Овој број чини 100 
дин. Жиро сметка 40100-603-1249$ 

700. 

Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот на 
СР Македонија, а во врска со член 6-а од Законот За 
прометот јна стоките и услугите во прометот на сто-
ки („Службен весник на СРМ", бр. 44/77, 6/79 и 28/88), 
Извршниот совст на Собранието на СР Македонија, 
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ РЕДОВНО СНАБДУВАЊЕ 

НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО ЛЕБ ОД МЕШАНО 
БРАШНО 

1. Во Уредбата за обезбедување редовно снабду-
вање на потрошувачите со леб од мешано брашно 
(„Службен весник на СРМ", бр. 32/88), точка 1 се 
менува и гласи: 

Заради редовно снабдување на потрошувачите со 
леб од мешано брашно, организациите на здруже-
ниот труд и работните луѓе кои самостојно вршат 
дејност со личен труд, со средства на трудот во соп-
ственост на граѓаните кои, произведуваат, односно 
вршат промет на леб, се должни во вкупното дневно 
производство односно промет на леб да стават во 
промет и тоа: 

— 30% количество на леб од мешано брашно со 
учество на 90°/о на брашно од тип „850" и 10% на 
брашно од тип „500", и 

— 15°/о количество на леб од мешано брашно со 
учество на 50°/о на брашно од тип „850" и 50% на 

-брашно од тип „500". 
2. Во точка 2 зборот „45%" се заменува со збо-

рот „23%". 
3. Точката 3 се менува и гласи: 

. „Лебот произведен согласно одредбите од оваа 
уредба, организациите на здружен труд и работни-
те луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, 
со средства на трудот во сопственост на граѓаните 
кои произведуваат, односно вршат промет на леб, ќе 
го продаваат и тоа: 

— Лебот од мешано брашно кој содржи 90% 
брашно тип „850" и 10°/о брашно од тип „500", во 
тежина од 1 кгр. по цена која изнесува, најмногу до 
760 дин., а од 0,800 гр. по цена која изнесува нај-
многу до 610 дин., и 

— Лебот од мешано брашно кој содржи 50% 
брашно тип „850" и 50% брашно тип „500" во те-
жина од 1 кг. по цена која изнесува најмногу до 
1.050 динари, а од 0.800. грама по цена која изне-
сува најмногу до 840 динари. 4 

3. Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат 
до 30. IX. 1988 година. 

4. Оваа уредба влегува во сила наредниот ден 
од денот шџ објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 23-1781/1 
8 септември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м р Глигорие Гоговски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

223. 

Врз основа на член 48 од Статутот на Здруже-, 
на самоуправна интересна заедница за предучилишно 
и основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на град Скопје, Собранието на 
Здружената самоуправна интересна заедница за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата на град Скопје на 
ХХ-та седница/ одржана на 23 јуни 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ ЗАВОД ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОС-
НОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Збирната стапка на придонес од личен доход од 

работен однос на работниците во Меѓуопштинскиот 
завод за унапредување на предучилишното и основ-
ното воспитание и образование на град Скопје како 
приход на Здружената самоуправна интересна заед-
ница за предучилишна и основно воспитание и обра-
зование и општествена заштита на децата на гра^ 
Скопје се намалува и изнесува 2,25%, од кое 1,75'% 
за основно воспитание и. образование и 0,50% за оп-
штествена заштита на децата. 

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

сувањето.. 

Бр. 08-815/2 N 
28 јуни 1988 година 

Скопје 

Претседател, 
Љубе Јовановски, е. р. 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 
Димовски Трајче од Скопје, со стан иа ул. „Коле 

Канински" бр. 36, нас. Бутел I, пред Општинскиот 
суд Скопје II — Скопје, покрена постанка за пониш-
тување на тековната сметка бр. 28939-33 издадена од 
Стопанска банка — Основна банка Скопје, како1 и 
чековите на оваа тековна сметка од бр. 10861443 до 
10861450, поради тоа што истите ги изгубил. 

Се повикува наоѓачот на тековната сметка и че-
ковите да ги пријави во судот во рок од 1 месец од 
денот на објавувањето на огласот. Исто така се по-
викуваат и други лица кои знаат дека чековите и те-
ковната сметка ги пронашло некое лице да го извес-
тат судот со податоци за тоа лице, а во горенаведе-
ниот рок. Исто така се повикува секое лице да мо-
же да стави приговор на поведување на оваа постап-
ка во рок од 30 дена. 

Доколку во овој рок не се стави приговор на по-
ведувањето на оваа постапка и не се пријави лицето 
што ја пронашло тековната сметка и чековите, су-
дот ќе донесе решение со кое истите ќе бидат по-
ништени. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 
102/88. (165) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Суштинскиот суд во Прилеп, заведена е 
вонпарнична постапка од страна на предлагачот Мир-
ч е т а Наталија од Скопје ул. „Рафајло Батина" бр. 
38, против противникот Милески Пежо од е. Слеп 
че, за докажување на смртта на противникот, сог-
ласно член 89 од ЗВП. I 

Се повикува лицето Милески Петко од е. Слепче, 
или секој друг што знае за неговиот, живот да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ". 

Во спротивно, по истекот на рокот и спроведе-
ната постапка, судот ќе донесе решение со кое ќе се 
утврди часот, денот, месецот и годината на смртта 
на противникот Милески Петко од е. Слепче. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 333/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за физичка делба по предлогот на предлагачот 
Игнат Спировски од Тетово, против противниците 
Благоја Кипров ски и други од Тетово. 

Се повикува противникот Благоја Спировски од 
Тетово, сега на привремена работа во Канада во рок 
од 30 дена да се јави пред овој суд, да ја достави 
неговата адреса или постави свој полномошник. Во 
спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му по-
стави привремен старател кој ќе се грижиш за негови-
те права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово,,ВПС, бр. 466/88. 

Пред овој суд е во' тек постапка за прогласување 
на исчезнато лице за умрено по предлог на предла-
гачката Амети Ајше од Тетово, ул. „105" бр. 34. 

Се повикува лицето Амети Асим од Тетово или 
секој друг што знае за неговиот живот да ©е јави 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
Општинскиот суд во Тетово. Доколку во тој рок не 
се јави исчезнатиот или секој друг што знае за не-
говиот живот, по истекот на рокот од 60 дена судот 
ќе ја утврди неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 244/88. 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА СРМ<-
1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници, 

оставинска расправи, повикување на наследници со 
непознато место на 'живеење и ел. — 8.000 динари. 

2. — Јаћни наддавања и конкурси — 600 динари 
за еден квадратен сантиметар во весникот; 

3. — Запишување во судскиот регистар на орга-
низациите на здружен труд — 600 динари за еден 
квадратен сантиметар во весникот; 

4. — Ликвидации и е ана дни на работните орга-
низации — 600 динари за еден квадратен сантиметар 
во весникот; 

5. — Огласување за неважни: печати и штембили 
600 динари од збор,-
6. — Огласување за неважни: чековни книшки, 

барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни писма 
— ЗОО динари од збор: 

7. __ МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: 
работни книшки, ученички книшки, свидетелства, 
воени книшки, ловечки исправи, оружен лист и дру-
ги лични документи — 1.500 динари; 

8. — Објавување акта на самоуправните интере-
сни заедници и на работните организации — 49.000 
дршари од една страница; 

9. — Регистрации на занаетчиски дуќани и ра-
ботилници и престанок со работа на занаетчиски ду-
ќани — 3.500 динари. 

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7 и 9 во 
„Службен весник на СРМ" парите треба да се испра-
ќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство — Скопје, 
а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши 
по доставување на сметаа во рок од 15 дена. 

Оваа тарифа ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Врз основа на член 95 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79, 46/82 и 
11/87), Собранието на општината Крушево објавува 
дека ќе врши избор на претседател на Општинскиот 
суд Крушево. 

Кандидатите за избор на претседател на Општин-
скиот суд Крушево треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници ,оо потребно 
искуство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судската функција. ' 
Заинтересираните кандидати, пријавите со пот-

ребните документи да ги достават до Собранието н^ 
општината Крушево — Комисија прашања на 
изборите и именувањата, во рок од 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на ова соопштение. ' 

СОДРЖИНА 
700. Уредба за изменување и дополнување на 

Уредбата за обезбедување редовно снабду-
вање на потрошувачите со леб од меша-
но брашно — — — — — — — — 707 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници г 
223. Одлука за намалување стапката на придо-

нес од личен доход од работен однос на 
работниците во Меѓуопштинскиот завод за 
унапредување, на предучилишното и основ-
ното воспитание и Образование на град 
Скопје — — _ _ _ _ _ _ _ 707 

Из А алач: Новинско-и5д4вачка работеа организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември* 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зу заровска. Жиро смели 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


