
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 27 февруари 1991 
С к о п ј е 

Број 9 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 700 динари. Овој број чини 30 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

85. 
Врз основа на Заклучоците за привремено упла-

тување и насочување на дел од основниот данок на 
промет на производи и услуги во прометот и напла-
тените царини и други увозни давачки, донесени од 
трѓгге собори на Собранието на СР Македонија на 
одделни седници одржани на 13 и 14 декември 1990 
година. Извршниов совет на Собранието на СР Маке-
донија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО УПЛАТУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД 
ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ И НАПЛАТЕНИ-

ТЕ ЦАРИНИ, ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ 
И ЛЕЖАРИНА 

1. Во Одлуката за привремено уплатување и на-
сочување на дел од основниот данок на промет и 
наплатените царини, други увозни давачки и лежари-
на („Службен весник на СРМ“, бр. 42/90, 45/90 и 
2/91), по точка 2 се додаваат две нови точки 2-а и 
2-б кои гласат: 

„2-а. Царинарниците во СР Македонија се задол-
жуваат увезената стока да не ја издадат на обврзни-
кот што подлежи на плаќање царина, други увозни' 
давачки и лежарина, додека не обезбеди доказ дека 
обврската е платена на сметката од точка 2, став 2 
на оваа одлука. 

2-б. ПТТ организациите се задолжуваат уплате-
ните средства од обврзниците на име царини, други 
увозни давачки и лежарина да ги насочат на смет-
ката од точка 2, став 2 на оваа одлука 

Во случај на протестирање на издадени гаран-
ции од Сојузната управа за царини, деловните банки 
се задолжуваат да не ги извршуваат, доколку обврз-
ниците царината за која се издадени гаранциите ја 
уплатиле на сметката од точка 2, став 2 на оваа 
одлука." 

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“ 

Бр 23-168/1 
14 февруари 1991 година Претседател 

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

86. 
Врз основа на член 5 од Законот за подрачјата 

на општините во Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ“, бр. 2/65, 18/65, 8/76 
и 16/77), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 февруари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
I Во општина Дебар се формира ново населе-

но место со назив „Центар Жупа“ во кое се опфа-
ќаат делови на населените места Голем Папрадник, 
Мал Папрадник и Житинани 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“ 

Бр. 23-348/1 
21 февруари 1991 година Претседател 

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

87. 
Врз основа на член 45, став 3 од Законот за 

системот на финансирањето на општините и Ре-
публиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83,, 
42/85, 50/87, 10/89 28/88, 51/88, 18/89 И 36/89), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР 
ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

1. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии, во периодот на привременото финансирање 
на функциите на Социјалистичка Република Маке-
донија во 1991 година, а најдолго до 31 март 1991 
година, да одобрува користење на средства од теков-
ната буџетска резерва утврдена со тримесечниот 
план, кои по одделни барања не го надминува изно-
сот од 70 ооо динари. 

2. Средствата што ќе се одобрат врз основа на 
точка 1 од ова решение се составен дел на теков-
ната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 
1991 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“ ,а ќе се при-
менува од 1 јануари 1991 година. 

Бр. 23-329/1 
14 февруари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

88. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ“ бр. 24/73, 42/76 и 25/77) и член 11 
од Законот за Владата на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90), 
Извршниот совет на Собранието на . СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОПШТ ИНТЕРЕС НА КУЌАТА НА 
УЛИЦА „МОША ПИЈАДЕ“ БР. 138 - КУМАНОВО 

- СПОМЕНИК НА КУЛТУРАТА 

1 Се утврдува постоење на општ интерес на 
куќата на ул. „Моша Пијаде“ бр. 138 — Куманово 
— споменик на културата, заради заштита и рекон-
струкција. 

2. Општиот интерес за куќата од точка 1 на 
ова решение се утврдува на површината определена 
со Решението за утврдување својство споменик на 
културата на куќата на ул. „Моша Пијаде“ бр. 138 
— Куманово, КП. бр. 7295 КО Куманово од Репуб-
личкиот завод за заштита на спомениците на кул-
турата„ бр. 03-132 од 15 јуни 1981 година 

3 Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 23-2479/1 
24 јануари 1991 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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89. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 9 ја-
нуари 1991 година ,донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување закони-
тоста на Одлуката за донесување измена и дополну-
вање на Деталниот урбанистички план на град Крива 
Паланка (лев брег) ,донесена од Собранието на оп-
штината Крива Паланка на 13 април 1990 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во ,„Службен гласник на општината Кри-
ва Паланка“. 

3. Републичкиот комитет за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и заштита на човековата околина 
во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд 
на Македонија, поведе постапка за оценување зако-
нитоста на одлуката означена во точка 1 од оваа 
одлука, затоа што Собранието на општината не дало 
образложение за неприфатените забелешки од гра-
ѓаните дадени на јавната расправа и што деталниот 
урбанистички план усвоен со одлуката не бил во 
согласност со Основниот урбанистички план на Кри-
ва Паланка, што било во спротивност со закон. 

Исто така ,на Уставниот суд на Македонија му 
се поднесени повеќе иницијативи за поведување по-
стапка за оценување законитоста на означената од-
лука, затоа што биле сторени и повеќе повреди на 
постапката за нејзиното донесување, и тоа дека: не 
била донесена одлука за пристапување кон измени 
на Деталниот урбанистички план, не била распиша-
на лицитација за најповолен изработувач на планот, 
јавниот увид и јавната расправа траеле кратко, на 
собирите на граѓаните при одржувањето на јавната 
расправа немало кворум предвиден со Статутот на 
општината, за прифатените забелешки од граѓаните 
не е организиран нов јавен увид и јавна расправа, 
како и затоа што во нацртот на планот немало про-
мени во текот на Крива Река, а во усвоениот план 
е стеснето нејзиното корито, што било во спротив-
ност со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорената 
одлука е донесена по претходно одржан јавен увид 
и организирана јавна расправа по нацртот на изме-
ните и дополнувањата на урбанистичкиот план и 
дека Собранието на општината Крива Паланка на 
записникот од седницата одржана на 13 април 1990 
година дало образложение за неприфатените забе-
лешки од граѓаните Исто така, Судот утврди дека 
иако во нацртот на планот не било предвидено стес-
нување на речното корито на Крива Река, во усвое-
ниот план тоа е сторено како последица на прифа-
ќање на забелешките од граѓаните дадени на јавната 
расправа. 

5. Согласно член 31 од Законот за системот на 
' просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ“ бр 38/85, 18/89 и 38/90) нацртот на 
просторниот и урбанистичкиот план задолжително 
се ставаат на јавна расправа 

Според член 33 од Законот за системот на про-
сторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ“ бр 38/85 и 18/89) собранието на оп-
штината ги разгледува мислењата и забелешките од 
јавниот увид и јавната расправа по нацртот на пла-
нот и за неприфатените забелешки дава образло-
жение Според член 22 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за системот на простор-
ното и урбанистичкото планирање („Службен весник 
на СРМ“ бр 38/90), со кој е изменет член 33 од 
Законот, органот на управата надлежен за урбани-
зам му доставува на собранието на општината пред-
лог на урбанистичкиот план заедно со извештајот 
од јавната расправа со образложение за неприфа-
тените забелешки. 

6. Со оглед на тоа што за ^ п р и ф а т е н и т е забе-
лешки од јавната расправа Собранието на општината. 
Крива Паланка дало писмено образложение при до-
несувањето на оспорената одлука, Судот утврди дека-
таа во времето на нејзиното донесување не била 
во спротивност со член 33 од Законот, ниту е во 
спротивност со неговите измени и дополнувања. 

7. Тргнувајќи од означените одредби на Зако-
нот, Судот смета дека смислата на одржувањето на 
јавниот увид и јавната расправа во постапката за. 
донесување на урбанистичките планови е да се 
обезбеди влијание на граѓаните од подрачјето за 
кое се донесува урбанистичкиот план. 

Со оглед на тоа што во оспорената одлука стес-
нувањето на речното корито на Крива Река е извр-
шено како резултат на прифаќањето на одделни за-
белешки на граѓаните и други субјекти дадени на^ 
јавната расправа, Судот смета дека таа не е во 
спротивност со означените законски одредби. 

8. Во однос на наводите во предлогот дека из-
мените и дополнувањата на деталниот урбанистички 
план на Крива Паланка, усвоен со оспорената одлу-
ка, не биле во согласност со Основниот урбанистич-
ки план на Крива Паланка, Судот, согласно точка 1 
од Амандман LIII на Уставот на СР Македонија,. 
hq е надлежен да одлучува. Според оваа уставна 
одредба, Уставниот суд на Македонија ја оценува 
уставноста на законите и уставноста и законитоста 
на прописите и општите акти на органите на оп-
штината и на Републиката и на самоуправните оп-
шти акти, а не и меѓусебната согласност на општи-
те акти на општината. 

Исто така, согласно означените уставни одредби, 
Уставниот суд не е надлежен да одлучува ни за 
прашањата што се изнесени во иницијативите за по-
ведување постапка за оценување законитоста на ос-
порената одлука, затоа што тие се однесуваат на 
спроведувањето на д е ј с т в и ј а во постапка за доне-
сување на Одлуката и за нивната согласност со Ста-
тутот на општината Крива Паланка, а не со закон. 

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

У бр 97/90 
9 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с р 

90. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 
јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА член 18 став 1 точка 2 од 
Правилникот за критериумите и мерилата за реша г 
вање на станбените потреби на работниците во Ра-
ботната заедница на органите на управата на општи-
ната Делчево ,донесен со референдум на 30 јуни 
1988 година 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 110/90 од 19 декември 1990 година, поведе по-
стапка за оценување законитоста на член 18 став 1 
точка 2 од правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што бил во спротивност со за-
кон, по кое доносителот на оспорениот акт не се 
изјасни во определениот рок. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 18 
став 1 точка 2 од Правилникот е предвидено како 
членови на семејното домаќинство да се сметаат и 
внуците на работникот или на неговиот брачен дру-
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гар кои останале без родители, а живеат со работ-
никот односно со неговиот брачен другар. 

Според член 9 став 2 од Законот за станбените 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/83, 14/75, 
27/86 и 1/90), како членови на семејното домаќин-
ство на носителот на станарското право се сметаат 
и внуците кои од своето раѓање живеат со носителот 
на станарското право. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од 
Правилникот е предвидено дека како членови на 
семејното домаќинство се сметаат внуците на работ-
никот или на неговиот брачен другар кои останале 

без родители, а кои во моментот на распределбата 
на станови живеат со работникот, без притоа да се 
предвиди дека тие од своето раѓање живеат со носи-
телот на станарското право, Судот утврди дека тој 
е во спротивност со означената законска одредба. 

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

У. бр. 110/90 
30 јануари 1991 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с. р 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 
47. 

Врз основа на член 85 од Законот за основните 
права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ 
З р 60/89 и 42/90), а во согласност со член 2 од 
Општиот колективен договор за стопанството на СРМ 
(„Службен весник на СРМ“ бр 30/90), Републичкиот 
одбор на Синдикатот на работниците од графич-
ката, информативно-издавачката дејност и производ-
ство на хартија и Соборот за производство и прера-
ботка на хартија, графичка индустрија и кинемато-
графија при Стопанската комора на СРМ склучуваат 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ГРАФИЧКАТА ДЕЈНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРЕРАБОТКА НА ХАРТИЈА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Со овој колективен договор се уредуваат правата 

и обврските на работниците од работниот однос кои 
се вработени во претпријатија и ка ј работодавците, 
како и правата и обврските на тие организации и 
работодавци во согласност со Законот и другите про-
писи во стопанството на СРМ. 

1. Овој колективен договор се однесува на сите 
правни субјекти (претпријатија) регистрирани во след-
ните стопански гранки 

— 012400 — производство и преработка на хар-
тија, 

— 013400 — графичка дејност 
2. На сите останати претпријатија (без оглед 

на статистичката номенклатура) на кои основната, 
дејност не им е ни една од наведените гранки, но кои 
се во состав на повисоки форми на здружување чија 
претежна дејност им е една од наведените гранки, 
ако за тоа се определат работниците 

3. Колективниот договор важи и за ученици И 
студенти на производна работа односно практика. 

4. За работоводните органи и работници со по-
себни овластувања и одговорности во статутот или 
друг општ акт на претпријатието, односно работода-
вецот, не важи делот од Колективниот договор со 
кој се регулира личниот доход и надоместоците, до-
дека другите одредби од Договорот важат, ако тоа 
е утврдено со договор за работа 

Член 2 
Со овој колективен договор не се опфатени оние 

прашања и права на работниците од работниот од-
нос кои во Законот се децидно одредени, како и 
заедничките одредби утврдени со Општиот колекти-
вен договор за стопанството на СР Македонија 

Претпријатијата можат тие одредби да ги прене-
сат во сите општи акти и колективни договори 

Член 3 
Со општите акти односно колективните договори 

во претпријатијата не можат да се утврдат помали 
права и обврски од утврдените со овој колективен 
договор. 

Член 4 
Синдикатот на претпријатието, односно кај рабо-

тодавецот може да го овласти Синдикатот на работ-
ниците од графичката, информативно-издавачката деј-

ност и производство на хартија, во негово име да 
преговара со претставниците на органите на упра-
вување на претпријатието, односно ка ј работодавци-
те. Ако во претпријатието, односно работодавецот не 
постои основна организација на Синдикатот, во тој 
случај работникот, доколку е член на Синдикатот, 
за заштита на своите права може директно да се 
обрати до Синдикатот на работниците од графич-
ката, информативно-издавачката дејност и производ-
ство на хартија. 

Член 5 
Пред засновање на работен однос, претпријатие-

то, односно работодавецот, се должни да му овоз-
можат на работникот да се запознае со сите општи 
акти, односно договорот со кој се уредуваат него-
вите права и одговорности. 

И. СТРАНКИ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 

Член 6 
Колективниот договор го потпишуваат: 
— Синдикатот на работниците од графичката, 

информативно-издавачката дејност и производство на 
хартија (Републичкиот одбор) како застапник на ра-
ботниците (членови на Синдикатот). 

— Соборот за производство и преработка на хар-
тија, графичка индустрија и кинематографија како 
застапник на работоводните органи и работодавците. 

III. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Посебни услови за засновање на работен однос 

Член 7 
Работното искуство како посебен услов за зас-

новање на работен однос не може да се предвиди 
подолго од 2 години за помалку сложени работи и 
оаботни задачи, односно подолго од 6 години за 
организаторите на работа. 

Член 8 
Кандидатот кој не е избран по објавениот оглас 

има право да изврши увид во документацијата на 
другите кандидати во рокот утврден за приговор. 

Член 9 
Со работникот кој е избран за извршување н а 

работи и работни задачи согласно објавениот оглас, 
како и при распоредување на работникот во текот 
на траењето на работниот однос се“ склучува договор 
за работа со кој се уредуваат следните прашања: 

— засновањето на работниот однос на определе-
но односно неопределено време; 

— работното место за кое се заснова работниот 
однос односно на кое се распоредува работникот; 

— пробната работа (ако се бара); 
— приправништвото (ако се заснова работен од-

нос со приправник); 
— местото на извршувањето на работата,-
— работното време, одморите, отсуствата; 
— мерките за посебните осигурувања на работ-

никот; 
—- образованието, 
— личниот доход и надоместоците за личниот 

ДОХОД: 
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— други права и обврски на претпријатието и на 
работникот. 

Пред потпишување на договорот за вработување, 
работникот треба да биде запознат со содржината на 
колективните договори и на општите акти што ги 
определуваат неговите права и обврски. 

Колективните договори, односно општите акти, 
претпријатието мора да ги чува на место достапно 
на сите работници. Работникот има право кога сака 
да побара увид во содржината на колективните до-
говори, што не смее да му биде ускратено. 

Работно време 

Член 10 
Со колективниот договор на ниво на претприја-

тието, односно со општиот акт, се утврдуваат рабо-
тите за кои се скратува должината на работното 
време, сразмерно на штетното влијание на здрав-
јето и на работната способност на работникот, во 
согласност со закон 

Годишен одмор 

Член 11 
Годишниот одмор трае најмалку 18 дена, а 

најмногу 30 работни дена сметајќи ги саботите како 
работни денови, доколку со закон не е поинаку уре-
дено. 

Член 12 
Должината на годишниот одмор се утврдува осо-

бено според следните критериуми: 
— услови за работа,-
— придонес на работникот во работата; 
— сложеност на работите од работното место; i 
— должината на работниот стаж; 
— здравствената состојба на работникот; 
— други специфични услови. 

t 
Услови за работа 

— за работа во смени, најмалку 1 ден; 
— за работа на тешки, напорни и по здравјето^ 

штетни работи утврдени во член 21 од Законот за 
работните односи („Службен весник на СРМ“ број 
20/90), најмалку 1 ден. 

Придонес на работникот во работата 

Придонесот на работникот во работата се опре-
делува според остварените резултати од своето ра-
ботно место, неговиот придонес во остварените ре-
зултати во организациониот дел и севкупните резул-
тати на претпријатието изразени преку остварениот 
личен доход во претходната година во однос на про-
секот на претпријатието за таа година и тоа 

— за остварен личен доход до просекот, најмал-
ку 1 ден, 

— за остварен личен доход над просекот до гѕ^М 
најмалку 2 дена, 

— за остварен личен доход над просекот преку 
25%, најмалку 3 дена. 

Сложеност на работите 

Сложеноста на работите и работните задачи што 
ги извршува работникот се определува според бара-
њата утврдени со актот за систематизација во поглед 
на условите за стручноста, односно квалификацијата 
на тие работи и работни задачи, и тоа: 

— до трет степен, 1 ден; 
— од четврти до шести степен, 2 дена, 
— седми и повисок степен, 3 дена 

Должина ца работниот стаж 

Според должината на работниот стаж се опреде-
луваат годините на стажот впишани во работната!; 
книшка на работникот во моментот кога работникот 
започнува да го користи годишниот одмор, и тоа 

— од 1 до 5 години 1 ден, 
— од 5 до 10 години 2 дена, 

од 10 до 15 години 
од 15 до 20 години 
од 20 до 25 години 
од 25 до 30 години 

Здравствена состојба на работникот 

за намалена работна способност на 
работникот 

Други специфични услови 

3 дена, 
4 дена, 
5 дена, 
6 дена. 

1 ден . 

— самохран родител со дете до 7 години 1 ден, 
— иноватор 1 ден, 
— работник помлад од 18 години 7 дена; 
— бенифициран работен стаж 1 ден. 
Работник што има 30 и повеќе години пензиски 

стаж има право на годишен одмор од 30 работна 
дена без оглед на критериумите од овој член. 

Член 13 
Работник кој заснова работен однос на опреде-

лено време, како и работникот кој нема работен 
стаж од една година, има право на годишен одмор 
по 1 (еден) работен ден за секој изминат месец до 
5 (пет) месеци работа, а преку 5 (пет) месеци ра-
бота по 2 (два) работни дена за секој нареден месец. 

Заштита на работниците 

Член 14 
Работникот има право да одбие да работи до-

колку не му се обезбедени пропишаните средства з а 
заштита при работа и за истото го известува непо-
средно претпоставениот и претставникот на Синдика-
тот кој ќ е бара од надлежните органи во претпри-
јатието, односно работодавецот ефикасна заштита при 
работа. 

Доколку не се задоволи барањето, Синдикатот го 
известува надлежниот орган на инспекцијата. 

Ако барањето на работникот е основано, истиот 
се третира како да работел и му се исплатува за 
сето време надомест во висина на просечниот личен 
доход остварен во претходниот месец. 

Доколку барањето е неосновано, истиот се тре-
тира како да не бил на работа и е должен да ја 
надомести сета штета што настанала како резултат 
на неговото одбивање да работи 

Стручно оспособување и усовршување 

Член 15 
За остварување на правото и должноста за струч-

но оспособување и усовршување во струката, работ-
никот има право на-

1 студиски одмор најмалку 1 

— 1 работен ден за испит по одделен предмет 
на ниво на образование до V степен; 

— 2 работни дена за испит на одделен предмет 
на виша или висока школа, 

— 7 работни дена за завршен испит на ниво на 
V степен; 

— 15 работни дена за дипломска работа на виша 
или висока школа,-

— 7 работни дена за секој испит на постдип-
ломски студии, 

— 30 работни дена за магистерски испит или 
полагање на стручен испит по завршен VII степен 
на образование; 

— 40 работни дена за одбрана на докторат. 
2 Надомест на трошоци за набавка на литераг 

тура; у 

3. Надомест на котизација, односно школарина; 
4 Надомест на трошоци на превоз, 
5. Други права.-
Помеѓу работникот и претпријатието се склучу-

ва договор за регулирање на меѓусебните права и 
обврски согласно остварените права од став 1 на 
овој член. 
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Личен доход 
г 

Член 16 
Личниот доход на работникот зависи од-
— цената на работната сила, 
— сложеноста на работите; 
— услови во кои се извршува работата, 
— додатоци за посебни услови на работа, 
— надоместоци на личниот доход; 
— успешноста во извршувањето на работата, 
— добивка на претпријатието, 
—. други елементи утврдени со овој колективен 

договор, општиот акт — колективниот договор на 
претпријатието 

Цена на работна сила 

Член 17 
Групите на сложеноста на работите и задачите 

утврдени во овој колективен договор претставуваат 
минимални коефициенти на сложеноста 

Со минималните коефициенти се утврдуваат ре-
алните односи помеѓу наједноставната група работи 
и задачи и останатите, до најсложените 

Член 18 
Цената на работната сила за најнизок степен 

на сложеност — најнизок личен доход за полно 
работно време при нормални услови за работа и нор-
мален учинок, изнесува 2.450 динари месечно, однос-
но 13,46 динари на час. 

Цената на работната сила за најнизок степен на 
сложеност се коригира со коефициентот на сложе-
ност на трудот на соодветната група и тој претста-
вува основен личен доход. 

Се утврдуваат девет групи на минимални коефи-
циенти на сложеност на работите и задачите, кои 
изнесуваат -

I група на работи и задачи подразбира едностав-
на рутинска работа која не бара посебно образова-
ние, односно квалификација. 

Коефициент на сложеност на работите 1,00; 
II група на работи и задачи подразбира помалку 

сложени работи и задачи, односно работа со помош 
на едноставни средства за работа за кои се доволни 
писмени упатства, односно интерна полуквалифика-
ција за извршување на наведените работи. 

Коефициент на сложеност на работите 1,20; 
III група подразбира средно сложени работи и 

задачи на кои работата се повторува, со повремена! 
појава на нови работи и задачи Извршувањето на 
овие работи и задачи бара образование на ниво на 
квалификуван работник 

Коефициент на сложеност на работите 1,40, 
IV група подразбира посложени и поразновидни 

работи и задачи за чие извршување се неопходни 
консултации Извршувањето на овие работи и задачи 
претпоставува образование на ниво на средна струч-
на подготовка. 

Коефициент на сложеност на работите 1,70, 
V група подразбира посложени работи и задачи 

кои бараат повисок степен на самостојност во извр-
шувањето на работите и задачите (ВКВ работници) 

Коефициент на сложеност на работите 1,80, 
VI група подразбира сложени работи и задачи 

во непосредното производство, работи на организи-
рање ,водење и подготовка на процесот на трудот, 
посебни задачи во областа на услугите, администра-
тивните и деловни функции, за што е потребно обра-
зование на ниво на виша стручна подготовка 

Коефициент на сложеност на работите 2,10, 
VII група подразбира многу сложени работи и 

задачи што бараат иницијативно^ и креативност на 
работникот во стручното водење на контролата, под-
готовката, анализата и организацијата на работниот 
процес проектирање на работите и задачите, иници-
јативност и креативност на работникот во стручното 
водење во областа на информирањето во претприја-
тијата, за што е потребно заокружено теоретско и 
практично знаење, за чие извршување е неопходно 
образование на ниво на висока стручна подготовка 

Коефициент на сложеност на работите 2,60, 

VIII група подразбира многу сложени работи и 
задачи, за што е неопходно специјалистичко знаење 
заради извршување на високостручни и сложени ра-
боти, вклучувајќи и работа во научно-истражувачките 
проекти За работници од оваа група одговара об-
разование на ниво на висока стручна подготовка и 
завршена специјалистичка програма на образование 
или магистратура 

Коефициент на сложеност на работите 2,90, 

IX група подразбира најсложени работи и за-
дачи, со наголемо знаење за водење на процесот 
на производство и стопанисување, креативни ра-
боти и задачи, истражувачки труд и друго, за чие 
извршување се неопходни одредени високи специ-
зализации — докторат на науки 

Коефициент на сложеност на работите 3,20 

Член 19 
При сложеноста на одделни работи, како дел 

од методологијата за утврдување на сложеноста или 
како дополнување, мораат да се почитуваат и усло-
вите под кои се извршува работата Додатоците за 
влијанието на работната околина се зависни од сте-
пенот на оптоварувањето на работникот и се еднакви 
за сите работници кои работат во истата околина 
и кои се изложени на истите оптоварувања. 

Во примерите на најтешките работни услови и 
при влијанија што се штетни за здравјето, треба 
да се донесе програма за нивна санација и подоб-
рување. Согласност за програмата за санација мор^ 
да даде и Синдикатот на претпријатието. 

а) Изложеност на негативни влијанија на околината 

Овој услов се зема предвид ка ј оние работи ка ј 
кои работниците се изложени на 'негативни влијанија 
на околината, какви што се на пример чад, саѓи, 
жешка пепел, прашина, вла1 а, високи температури, 
посебен силен звук или посебно блескава вештачка 
светлина или за работа во темни простории или, 
пак, со оптоварувачка светлина во боја 

Висината на овој услов се определува со оглед 
на степенот на оптовареност на работникот од не-
гативните влијанија на околината, со тоа што во 
случај на постојано негативно влијание не смее да 
изнесува помалку од з0/о од основниот личен доход. 

б) Носење на заштитни средства 

Овој услов се зема предвид кај оние работи кај 
кои работниците редовно и според прописите мораат 
да употребуваат заштитни средства што им пречат 
во работата, какви што се: заштитни одела, маски 
против гасови, маски против прашина, односно уреди 
за свеж воздух, слушалки против пресилен трескот, 
бука итн 

Висината на овој услов не смее да изнесува по-
малку од io/о од основниот личен доход 

в) Посебни опасности при работа 

Овој услов се зема предвид кај оние работи кај 
кои работникот е изложен на посебни опасности 
(пожар вода, експлозија) 

Висината на овој услов се определува во општи-
от акт на претпријатието, со тоа што во случај на' 
постојана изложеност на посебна опасност при рабо-
та не смее да изнесува помалку од З /̂о од основниот 
личен доход 

Член 20 
Со Колективниот договор на ниво на претприја-

тието, односно со општиот акт, групите на сложе-
ност на работите и работните задачи може да се 
разработат во повеќе групи зависно од значењето! 
и специфичноста на работите и работното место 
и да се определи начин на рангирање и унапреду-
вање на работниците 
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Член 21 
Основниот личен доход на работникот, покрај 

основите утврдени со општ колективен договор, се 
зголемува најмалку за 

— дежурство — 20%; 
— време на готовност за работа дома — 10%; 
— работа во поделено работно време 
а) за прекин на работа од 1 до 2 часа — 15%; 
б) за прекин на работа од 2 и повеќе часа .— 

20% 
Член 22 

Работникот има право најмалку на 0,5% додаток 
на основниот личен доход на секоја година работен 
стаж 

Успешносг во работењето 

Член 23 
Успешноста во работењето се утврдува со кон-

кретни мерила и критериуми за пресметување и оце-
нување на придонесот на работниците во остварува-
њето на резултатите, со колективниот договор на 
организацијата, односно работодавецот, и синдикатот 
или со општиот акт, врз основа на што се утврдува 
придонесот на работникот и врз основа на што му 
се исплатува личниот доход. 

Основи според кои ќе се утврдуваат мерила и 
критериуми се-. 

— обем на извршената работа, 
— квалитет на извршената работа,-
— заштеди при вршење на работата, 
— користење на средствата за работа,-
— користење на работното време, 
— иновации и рационализации, 
— обем на остварената добивка, 
— и други ч 

Други надоместоци 

Член 24 
Работникот има право на теренски додаток во 

висина од 6% од просечниот месечен чист личен до-
ход по работник исплатен во стопанството на Ре-
публиката или СФРЈ во претходните три месеци. 

Важење на Колективниот договор 

Член 25 
Овој колективен договор важи 3 години од де-

нот на склучувањето 
Важноста на Договорот може да се продолжи 

и за наредните три години, ако најдоцна три месеци 
пред истекот на рокот за важење не се покрене 
барање за негова измена, односно не започне по^ 
стапка за склучување на нов договор 

Странките можат во било кое време спогодбено 
да го изменат Договорот. 

Решавање на спорови 

Член 26 
За решавање на спорови меѓу странките во овој 

колективен договор што не можат да се решат со 
меѓусебно спогодување, се формира Комисија за усо-
гласување. 

За спор во смисла на претходниот став се сме-
та правен или друг вид спор (ако се повредени ин-
тересите на странките) кој произлегуваат од Колек-
тивниот договор, како и спор кој ќ е настане како 
последица од неприфаќање на предлогот за измени 
и дополнувања на Колективниот договор. 

Состав на Комисијата за усогласување 

Член 27 
Секоја од странките именува два члена во Ко-

мисијата за усогласување. 
Членовите на Комисијата спогодбено именуваат 

претседател на Комисијата од редот на угледни науч-
ни, стручни и јавни работници. 

Започнување на постапката и резултати од 
усогласувањето 

Член 28 
Постапката на усогласувањето за случаите од 

член 26 започнува на барање на една од странките. 

Член 29 
Усогласувањето е неуспешно ако една од стран-

ките писмено изЈави, но не пред почетокот на усо-
гласувањето, дека истото го смета за неуспешно. 

Секое усогласување што странките (ќе го постиг-
нат, мора да биде во писмена форма 

Со донесените решенија се изменува и допол-
нува Колективниот договор 

Измени и дополнувања на Колективниот договор 

Член 30 
Секоја од странките може било кога да пред-

ложи измени и дополнувања на Колективниот до-
говор 

Предлогот образложен во писмена ф о р м а се до-
ставува до другата странка, која е должна да се 
изјасни по предлогот во рок од 30 дена. 

Во случај спротивната странка да не го прифати 
предлогот за промени или не се изјасни по предло-
гот во рокот од претходниот став, странката — пред-
лагач, може да започне постапка пред арбитража 

Постапка пред арбитража 
Член 31 

Ако постапката за усогласување е неуспешна, 
спорот ќ е се реши пред арбитража. 

Бројот на арбитрите е непарен. 
Секоја од странките именува еднаков број арби-

три, а најмалку два 
Претседателот на арбитражата го именуваат ар-

битрите спогодбено, од редот на угледни, научни и 
стручни работници. 

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови. 

На постапката пред арбитражата се применуваат 
одредбите за избраните судови од Законот за про-
цесната постапка. 

Одлуката на арбитражата е конечна. 

Спроведување и толкување на Колективниот договор 
Член 32 

Странките се должни да го спроведат и следат 
остварувањето на Колективниот договор. 

Секоја од странките на Колективниот договор 
именува по три члена во Комисијата која е овлас-
тена да дава толкување на одредбите од Договорот. 

Регистрирање и објавување на Колективниот договор 
Член 33 

Колективниот договор ќе се регистрира ка ј над-
лежниот републички орган на управата. 

Член 34 
Овој колективен договор влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ“. 

Член 35 
Претпријатијата односно работодавците се долж-

ни да ги усогласат општите акти со одредбите на 
овој колективен договор во рок од 30 дена од вле-
гувањето во сила на овој колективен договор. 

Потписници: 
Републички одбор на Синдикатот 
на работниците од графичката, ин-
формативно-издавачката дејност и 

производство на хартија 
Претседател, 

Трифун Талевски, с. р. 
Собор за производство и преработ-
ка на хартија, графичка дејност и 

кинематографија при Стопанската 
комора 

Претседател, 
Петко Новачевски, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - КУМАНОВО 

48. 
Врз основа на член 75 од Законот за вработу-

вање („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87), член 1 
став 5 од Законот за изменување на Законот за 
привремена забрана и располагање со дел од- опште-
ствените средства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачката во 1990 година („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 30/90) и член 14 точка 4 од 
Статутот на Заедницата за вработување — Куманово, 
Собранието на Заедницата за вработување — Кума-
ново, на седницата одржана на 20 декември 1990 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА 
Член 1 

Општествените, мешовитите и приватните прет-
пријатија кои вршат стопанска дејност, стапката за 
придонес за 1991 година ќе ја плаќаат по стапка 
од 0,437% од бруто личните доходи. 

Член 2 
Општествените, мешовитите и приватните прет-

пријатија кои вршат вон стопанска дејност стап-
ката на придонес за вработување ќ е ја плаќаат по 
стапка од 0,499^/0 од бруто личните доходи 

Член з 
Дејноста основно и средно образование во оп-

штина Куманово за 1991 година ќ е плаќаат придо-
нес од бруто личните доходи, на Заедницата за вра-
ботување по стапка од 0,252"%. 

Член 4 
Лица кои вршат приватна дејност ќ е плаќаат 

придонес за вработување 1,5(У% од даночната осно-
вица. 

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

сувањето, а ќ е се применува од 1 јануари 1991 го-
дина. 

Бр 08-1557/8 
20 декември 1990 година 

Куманово 
Претседател, 

Вера Атанасовска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
КУМАНОВО 

49. 
Врз основа на член 14 и 106 од Законот за со-

цијална заштита („Службен весник на СРМ“ број 
9/86) и член 15 став 1 точка 6 од Статутот на ОСИЗ 
за социјална заштита — Куманово и Законот за при-
времено ограничување на располагањето со дел од 
општествените средства на општините, Републиката 
и на самоуправните интересни заедници од опште-
ствени дејности за потрошувачката во првото три-
месечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“ 
бр 1/91), Извршниот одбор по овластување од Соб-
ранието на Општинската СИЗ за социјална заштита 
— Куманово, на седницата одржана на 18 јануари 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ-

ТА ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на придо-

несот од доходот на организациите на здружен труд 
и на придонесот од личен доход од работен однос 
за обезбедување средства на Општинската СИЗ за 
социјална заштита — Куманово. 

Член 2 

Висината на придонесот од доход од ОЗТ изне-
сува о,374% на остварен доход 

За обврзниците од текстилната индустрија, земјо-
делството и водостопанството стапката на придоне-
сот изнесува о,311% 

Основицата за пресметувањето на месечната 
аконтација на придонесот од доходот на ОЗТ прет-
ставува остварениот доход од претходната периодич-
на пресметка односно завршна сметка валоризиран? 
со процентот на кумулативниот пораст на цените ги 
мало во Републиката согласно член 17 став 2 од За-
конот за данок од доход на организациите на здру-
жен труд 

Обврзниците на придонесот од доходот за соци-
јална заштита се организациите на здружен труд и 
другите корисници на општествените средства, рас-
поредени со Одлуката за утврдување на стопанските 
и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 14/77 и 18/89), во областа на дејностите од 1 
до 11. 

Член 3 
Работниците што остваруваат личен доход од ра-

ботен однос освен работниците и вработените ка ј 
обврзниците од областа на дејностите од 1 до 11, 
плаќаат придонес на Општинската СИЗ за социјална 
заштита — Куманово, од личен доход од работен 
однос по стапка од 0,308% 

Член 4 

Висината на придонесот од земјоделска дејност 
за социјална заштита изнесува 0,30% од катастарски 
приход на земјоделци 

Член 5 

Висината на придонесот за социјална заштита за 
самостојно вршење на стопанска и професионална 
дејност изнесува 1.50% од вистинскиот доход утврден 
од страна на органот на Управата за приходи 
I 

Член 6 

Во поглед на роковите и начинот на пресметува-
њето, уплатувањето, застареноста и присилната на-
плата на придонесот од доходот ќ е се применуваат 
соодветните одредби од Законот за данокот од дохо-
дот на ОЗТ, а за придонесот од личен доход ќе се 
применуваат соодветните одредби од Законот за да-
ноците на граѓаните. 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на при-
донесите на Општинската СИЗ за социјална заштита 
на општина Куманово, за 1991 година бр 03-62/2 од 
26 12 1990 година 

Член 8 

Оваа одлука^ влегува во сила наредниот ден од 
денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 
јануари 1991 година, и ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“ 

Бр. 03 1/1 
18 јануари 1991 година 

Куманово 

Претседател, 
Среќко Ивановски, с р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КУМАНОВО 

50. 
Врз основа на член 103 и 105 од Законот з^ 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр 
10/83) и член 117 став 1 точка 5 од Статутот на Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, 
на седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услуги и Соборот на делегатите ра-
ботници - даватели на услуги, одржана на 27 де-
кември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ, ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесот за здрав-
ствена заштита на лица вработени кај приватни 
работодавци 

Член 2 
За лица вработени ка ј приватни работодавци ос-

новица за пресметување на придонесот за здравстве-
на заштита е личниот доход договорен меѓу работо-
давецот и работникот но не помалку од следните 
износи -

— за неквалификувани работници 2 500,00 динари, 
— за полуквалификувани работници 2 700,00 динари, 
— за квалификувани работници 2 900,00 динари, 
— за висококвалификувани работ-

ници 3.400,00 динари, 
— за домашни помошнички 2 OOO,OO динари; 
— за средно образование 3 200,00 динари; 
— за више образование 3 750,00 динари; 
— за високо образование - 4 200,00 динари 

Член 3 
Во случај да утврдените износи од претходниот 

член бидат помали, основица за пресметување и пла-
ќање на придонесот ќ е претставува гарантираниот 
личен доход. 

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

вувањето во „Службен гласник на општина Кумано-
во“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година 

Бр. 03-1624/1 
27 декември 1990 година 

Куманово 
Зам. претседател, 

Ана Цветковиќ, с р. 

51. 
Врз основа на член 103 и 105 од Законот за( 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 147 став 1 точка 5 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кума-
ново, на седницата на Соборот на делегатите работ-
ници — корисници на услуги и Соборот на делега-
тите работници — даватели на услуги, одржана на 
27 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА САМОСТОЈНИ ЗАНА-
ЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ 

Член 1 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравствена заштита на самостојните 
занаетчии, угостители, адвокати и превозници служи 
даночната основица (вистински доход) од самостојно 
вршење на стопанска дејност, утврдена за претход-
ната година Таа основица се смета како аконтација 
во текот на 1991 година, која основица не може да 
изнесува помалку од гарантираниот личен доход во 
Републиката за тековната година. 

Член 2 
За самостојни занаетчии, угостители, адвокати и 

превозници, на кои не им се утврдува даночната 
основица, како основица за пресметување и плаќање 
на придонес за здравствена заштита служи просеч-
ниот гарантиран личен доход за 1991 година од 
30 000,00 динари 

Член з 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за определување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонесите на здрав-
ственото осигурување на самостојните занаетчии 
угостители, адвокати и превозници бр 03-140/1 од 
25 I 1990 година 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 го-
дина, а ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штина Куманово“. 

Бр. 03-1625/1 
27 декември 1990 година 

Куманово 
Зам. претседател, 

Ана Цветковиќ, с р 

52. 
Врз основа, на член 236 став 1 точка 1 и 2 и 

член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинска-
та СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собра-
нието на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Куманово, на седницата на сите собори одржана 
на 24 Јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ,СЕМЕЈСТВАТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО 
СТРАНСТВО И КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИИ ОД 
СТРАНСТВО, А НА КОИ НЕ ИМ Е ОБЕЗБЕДЕНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД СТРАНСКИ НОСИТЕЛ 

НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат износите на при-

донесите за здравствена заштита на членовите на 
семејствата на лица вработени во странство, како и 
на корисници на пензии и инвалиднини од странство, 
а кои живеат на подрачје на Заедницата, и на кои 
не им е обезбедена здравствена заштита од странски 
носител на осигурување. 

Член 2 
За членови на семејство на работници во стран-

ство на кои не им е обезбедена здравствена заштита 
од странски носител на осигурување, се плаќа по 
400,00 динари месечно за секој член на семејство 

Член 3 
За југословенски државјани корисници на пензи-

ја или инвалиднина од странски носител на осигу-
рување ако со меѓународна спогодба не е опреде-
лено поинаку средства за здравствена заштита кои 
ги обезбедуваат сами се утврдуваат во висина од 
400,00 динари месечно по секој член на семејство. 

Член 4 
Заостанатите месечни рати од претходната годи-

на по 31 јануари се пресметуваат во висина на при-
донесите утврдени со оваа одлука 

Член 5 
Придонеси определени во член 2 и 3 од оваа 

одлука се плаќаат однапред за секој месец. 
Доколку придонесот се определува покусо од 

еден месец за секој календарски ден во соодветниот 
период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ 
на придонесот. 
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Член 6 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 

03-1627/1 од 27 ХII 1990 година 

Член 7 
Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а (ќе се применува од 1 февруари 1991 година. 
Истата ќе се објави во „Службен гласник на општи-
на Куманово“ 

Бр 03-126/1 
24 јануари 1991 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, д. р. 

53. 
Врз основа на член 100 и 101 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 147 став 1 точка 6 и член 147 став 1 
точка 8 од Статутот на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Куманово („Службен весник на 
СРМ“ бр. 2/85), Собранието на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Куманово, на седницата одр-
жана на 24 јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА 
ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ ЗЕМЈИ СО КОИ 
СФРЈ ИМА СКЛУЧЕНО КОНВЕНЦИИ ЗА ДАВАЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА, ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
За членови на семејства на лица вработени во 

странство со кои СФР Југославија има конвенции за 
социјално осигурување, се утврдува додатен пауша-
лен придонес за здравствена заштита во износ од 
800,00 динари годишно по член на семејство. 

Член 2 
Износот од член 1 на оваа одлука ќ е се уплати 

на сметка на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Куманово 

Член 3 
Со донесување на оваа одлука престанува да ва-

жи Одлуката бр. оз-1626/i од 27 XII. 1990 година, 

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

сувањето и објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Куманово“, а ќе се применува од 1 јануари 
1991 година. 

Бр. 03-125/1 
24 јануари 1991 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, с. р 

54. 
Врз основа на член 103 став 3 и член 106 став 4 

од Законот за здравствена заштита („Службен весник 
на \СРМ" бр. 10/83) и член 148 став 1 точка 6 од 
Статутот на Општинска СИЗ за здравствена заштита 
— Куманово, на седницата на Соборот на делегатите 
земјоделци — корисници — на услуги и Соборот на 
делегатите работници даватели на услуги одржана на 
27 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСОТ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ, ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите за здравствена заштита на ко-
рисници — земјоделци на подрачјето на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Куманово 

Член 2 
Корисници — земјоделци ги плаќаат следните 

придонеси за здравствена заштита: 
1. за корисници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход) плаќаат: 
а) по стапка од 140/о од катастарски приход,-
б) по 500,00 динари годишно за секој член н^ 

семејството. 
2. за корисници — земјоделци кои немаат соп-

ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност, се плаќа по 1 ооо,оо динари, по семејство. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонес за, 

здравствена заштита на земјоделците се распоре-
дуваат-

— 60% за задолжителни видови на здравствена 
заштита,-

— 400/о за права од здравствена заштита што са-
мостојно ги утврдува Заедницата 

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

сување, и со согласност на Собранието на општина 
Куманово, а ќ е се применува од 1 јануари 1991 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр 03-1621/1 
27 декември 1990 година 

Куманово 
Зам претседател, 

Ана Цветковиќ, с. р. 

55. 
Врз основа на член 147 став 1 точка 6 од Стату-

тот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — 
Куманово, на седницата на Соборот на делегатите 
работници — корисници на услуги одржана на 27 
декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ КА-

ТЕГОРИИ ЛИЦА ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со- оваа одлука се определуваат износите на при-

донесите за здравствена заштита на одделни катего-
рии лица вон работен однос, а се корисници на 
здравствена заштита. 

Член 2 
Придонесите за здравствена заштита за одделни 

категории лица — корисници на здравствена зашти-
та вон работен однос се плаќа и тоа: 

1. за лицата кои немаат својство на корисници 
на здравствена заштита, а кои се пријавени на за-
должителни видови на здравствена заштита за оп-
штина Куманово, во износ од 40,00 динари; 

За лица кои немаат својство на корисници на 
здравствена заштита, кои покрај задолжителни ви-
дови на здравствена заштита се пријавени од Општи-
ната да користат и други права од здравствена заш-
тита, во износ од 100,00 динари; 

2. за лицата на школување, стручно оспособува-
ње и усовршување или постдипломски студии во зем-
јата и во странство кои поради тоа го прекинале 
работниот однос ако за тоа време примаат стипен-
дија, во износ од 100,00 динари,-

3. за лицата кои организацијата пред засновање 
на работен однос ќ е ги упати како свои стипендисти 
на практична работа во друга организација заради 
стручно оспособување или усовршување, во износ од 
100,00 динари; 

4. за лицата корисници на основните права на! 
социјална заштита според посебни прописи, во износ 
од 100,оо динари; 

5. за брачниот другар на умрениот корисник - ^ 
работник или со него изедначено лице од член 30 
од Законот за здравствена заштита, во износ од 
100,00 динари. 
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Член 3 
Во месечни износи се плаќаат и придонесите во 

случај повреда на работа и заболување од професио-
нални болести за : 

1. учениците во средно насочено образование и 
студентите на вишото и високото образование за вре-
ме траење на практичната работа во врска со наста-
вата, во износ од 40,00 динари,-

2. лицата кои учествуваат на младински работни 
акции кои според прописите за пензиско и инва-
лидско осигурување се осигурени во случај на инва-
лидност, во износ од 40,00 динари,-

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни 
работни акции, во износ од 40,00 динари,-

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособува-
ње за општонародна одбрана и безбедност и опште-
ствена самозаштита, припадници на територијалната 
одбрана и цивилна заштита, за време на обука, 
оспособување и вршење на должност, во износ од 
4О,ОО динари, 

5. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време, во износ од 40,00 динари; 

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-
ње, преквалификација што ги организира и упатува 
Заедницата за вработување како и лица на професио-
нална рехабилитација или школување во соодветни 
ОЗТ, во износ од 40,00 динари; 

7. лицата учесници во активностите при природ-
ни и други тешки несреќи и активности при против-
пожарна заштита, во износ од 40,00 динари,-

8. лицата кои се прогласени за врвни спортисти^ 
во износ од 40,00 динари,-

9 лицата кои по барање на надлежните органи 
за внатрешни работи или овластено службено лице 
ќе укажат помош на овие органи во вршење на 
нивните должности за време на укажување на таква 
помош според соодветни прописи во износ од 40,00 
динари, 

10 лицата кои вршат повремени и привремени 
работи по основ на договор во износ од 40,00 ди-
нари,-

11. лицата кои учествуваат во спортски натпрева-
ри организирање на самоуправни организации и за г 
едници општествено-политички, спортски и други ор-
ганизации, во износ од 40,00 динари; 

Член 4 
Придонесите од член 2 и член 3 од оваа одлука 

се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесот се утврдува за време покусо 

од еден месец, за секој календарски ден во соодвет-
ниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен 
износ на придонесот 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќ е се при-
менува од 1 јануари 1991 година. 

Бр 03-1622/1 
27 декември 1990 година 

Куманово 
Зам. претседател, 

Ана Цветковиќ, с. р. 

56. 
Врз основа на член 147 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
- Куманово, на седницата на Соборот на делегатите 
работници — корисници на услуги и Соборот на де-
легатите работници — даватели на услуги, одржана 
на 27 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ПРИВРЕМЕНО 

НЕВРАБОТЕНИ, ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува стапка на придо-

нес за здравствена заштита на лица привремено нев-
работени, а се корисници на здравствена заштита и 
тоа. 

— за лица привремено невработени додека се 
пријавуваат на надлежната Заедница за вработување, 
а примаат материјално обезбедување и за лица при-
времено невработени додека се пријавуваат на над-
лежната заедница за вработување, Општинската заед-
ница за вработување е должна да обезбеди средства 
во висина од зоо динари месечно по невработено 
лице. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1991 година 

Бр. 03-1623/1 
27 декември 1990 година 

Куманово 
Зам. претседател, 

Ана Цветковиќ, с. р. 

57. 
Врз основа на член 103 и 105 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр„ 
10/83) и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита Куманово и 
Законот за привремено ограничување на располага-
њето со дел од општествените средства на општини-
те, Републиката и на самоуправните интересни за-
едници од општествени дејности за потрошувачката 
за првото тримесечје од 1991 година („Службен вес-
ник на СРМ“ бр 1/91), Собранието на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седни-
цата на Соборот на делегатите работници — корис-
ници на услуги и Соборот на делегатите работници 
— даватели на услуги, одржана на 24 јануари 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИ, ЗА 
ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците за првото тримесечје од 1991 година 
се утврдува и тоа-

— 8,746% за обврзниците од стопанските дејно-
сти, 

— 8,465% за обврзници од нестопанските дејно-
сти; 

— 7,288% за обврзниците од текстилната инду-
стрија, земјоделството и водостопанството 

Од утврдените стапки во став 1 на овој член 
60% се издвојуваат за обезбедување на задолжителни 
видови на здравствена заштита, а 40% се издвојуваат 
за обезбедување на правата од здравствена заштита 
што самостојно ја утврдува Заедницата 

Член 2 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот од личниот доход за здравствена зашти-
та се зема остварениот бруто личен доход на ра-
ботниците 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случаЈ на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува во висина од 

-— 0,406% придонес од доход за обврзници од 
стопански дејности, 

— 0,338% придонес од доход за обврзници од1 

текстилната индустрија, земјоделството и водостопан-
ството ; 

— 0,384% придонес од личен доход за обврзни-
ците од нестопански дејности 

За лица кои работат по договор за дело ќ е се 
плаќа придонес за здравствена заштита за случај на 
несреќа на работа по стапка од 0,812% од исплате-
ниот надомест 

Член 4 
Работните луѓе што вршат занаетчиска, угости-

телска и друга дејност со средства за работа над кои 
постои право на сопственост и работните луѓе кои 
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со личен труд самостојно во вид на занимање вршат 
професионални дејности, должни се да плаќаат при-
донес за здравствена заштита и тоа-

— лица КОИ уплатуваат придонес од вистински 
доход од стопански дејности ќ е плаќаат придонес, 
во висина од 9,152%, од нестопански дејности 8,849% 
и од текстилна индустрија, земјоделство и водосто-
панство 7,626%) 

Член 5 
Придонес за здравствена заштита на корисници 

на пензија, Републичката СИЗ за пензиското и ин-
валидското осигурување го плаќа, по стапка што 
одговара на нето стапка претворена во бруто стапка 
од член 1 став 1 алинеја 2 на оваа одлука. 

Член 6 
Посебен придонес за користење на здравствена 

заштита во странство, за работници испратени во 
странство од основните организации на здружен труд 
(деташирани работници), се определува по стапка од 
20% од утврдената основица, што ја претставува: 

— просечниот нето личен доход на работниците? 
во матичната организација исплатени во претход-
ниот пресметковен период или завршна сметка кога 
е испратен во странство, 

— за работници кои не оствариле личен доход 
во претходниот пресметковен период или завршна! 
сметка како основица се зема исплатениот просечен 
нето личен доход во категоризација што ја има дета-
шираниот работник; , 

Основица од претходниот став во текот на годи-
ната се применува како аконтација. 

По завршна сметка утврдените основици се при-
менуваат зголемени за просекот на зголемениот ли-
чен доход во матичната организација во годината 
кога деташирањето е извршено според претходниот 
пресметковен период или завршна сметка. 

Член 7 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Закон, Статут, оваа 
одлука и други општи акти на Заедницата 

Член 8 
Со донесување на оваа одлука престанува да ва-

жи Одлуката бр. 03-1620/1 од 27 XII. 1990 година. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1991 до 31 март 1991 година 

Бр. 03-127(/1 
24 јануари 1991 година 

Куманово 

Претседател, 
Јордан Спасовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА КУЛТУРА, ТЕХ-
НИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ -

КУМАНОВО 

58. 
Врз основа на член 26 од Статутот на Општин-

ската СИЗ за култура, физичка култура, техничка 
култура и информирање — Куманово и член 5 од 
Законот за сценско-уметничката дејност („Службен 
весник на СРМ“ бр. 4 од 1986), а согласно Елабора-
тот за формирање на Народен театар во Куманово, 
со претходно прибавено мислење од органите и орга-
низациите за оправданоста за основање на Театарот, 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за култура, физичка култура, техничка кул-
тура и информирање — Куманово, на седницата 
одржана на 7 февруари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАРОДЕН ТЕАТАР ВО 

КУМАНОВО 

Член 1 
Со оваа одлука Општинската самоуправна инте-

ресна заедница за култура, физичка култура, технич-
ка култура и информирање — Куманово, (во ната-
мошниот текст: основач) основа Народен театар во 
Куманово (во натамошниот текст- Театар) 

Член 2 
Театарот ќ е биде со седиште во Куманово и 

истиот ќ е носи назив- „Народен театар во Куманово“ 

Член 3 
Дејноста на Театарот ќ е биде од драмски карак-

тер за работни луѓе, граѓани и млади, а истиот ќе 
работи по проекти 

Член 4 
Финансирањето на Театарот ќе биде од страна 

на основачот по пат на програма. 

Член 5 
До конституирањето на Театарот се формира Со-

вет, како орган на управување, во состав од 5 (пет) 
члена. 

Член 6 
Советот на управувањето во Театарот се грижи 

за утврдување на репертоарската политика, за идеј-
ните и естетските вредности на програмските задачи 
и одлучува за користењето и располагањето со сред-
ствата наменети за основање и почетокот на рабо-
тата на Театарот. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а (ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штината Куманово“ и „Службен весник на СРМ“ 

Бр. 08-16 
7 февруари 1991 година 

Куманово 
Претседател, 

дипл. прав. Трајан Петровски, с р 

59. 
Врз основа на член 26 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за култура,, 
физичка култура, техничка култура и информирање 
— Куманово, а согласно Основачкиот акт на Заедни-
цата, Собранието на ОСИЗ за култура, физичка кул-
тура, техничка култура и информирање — Куманово, 
на седницата одржана на 7 февруари 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 

УПРАВУВАЊЕ НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР -
КУМАНОВО 

1. За членови во Советот за управување на 
Народниот театар во Куманово се именуваат: 

— Радмила Џ а р е в с к а , ОСИЗ за култура,-
— Слободанка Стојковска, Одделение за општ. 

дејности; 
— Ристе Стефановски, театролог; 
— Кирил Петковски, ФЗЦ „11 Октомври“; 
— Тања Арсовска, „Наш весник“; 
— Миле Стојменовиќ, Дом на културата,-
— Арсен Величковски, Здружение на возачи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Куманово“ и „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-16 
7 февруари 1991 година 

Куманово 
Претседател, 

дипл. прав. Трајан Петровски, с. р. 
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GO. 
Врз основа на член 26 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за култура, 
физичка култура, техничка култура и информирање 
— Куманово, а согласно Основачкиот акт на Заедни-
цата, Собранието на Општинската заедница, на сед-
ницата одржана на 7 февруари 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО КУМАНОВО 

Член 1 
За вршител на должноста директор на Народ-

ниот театар во Куманово се именува Томислав Спа-
совски 

Член 2 
Ова решение влегува во сила со неговото доне 

сување, а ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штината Куманово“ и „Службен весник на СРМ“. 

Бр 08-16 
7 февруари 1991 година 

Куманово 
Претседател, 

дипл прав Трајан Петровски, с. р 

Огласен дел 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд покрената е постапка за утврду-
вање право на сопственост на недвижност по основ 
на градба^ по тужбата на тужителката Родна Анаста-
совска од Скопје, ул. „Бистра“ бр. 15, против туже-
ната Хилда Арсова од Скопје сега со непознато 
место на живеење 

Се повикува Хилда Арсова од Скопје сега со 
непозната адреса да се јави во Општинскиот суд 
Скопје и — Скопје, во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот. Во спротивно, ќе и биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува нејзините 
интереси во овој суд 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII П 
бр. 2414/90. (23) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се 
води спор за развод на брак по тужбата на тужи-
телот Шериф Качар од с. Долно Коњаре — Скопско, 
против тужената Каранфила Качар во Швајцарија, со 
непозната адреса на живеење 

Се повикува тужената Каранфила Качар да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот, или во истиот рок да ја достави на су-
дот точната сегашна адреса на живеење 

Доколку тужената не се јави ќе биде застапува-
на од привремениот старател Моневски Белерјан, 
адвокат од Скопје, ул „Салвадор Аљенде" бр 31 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, XII П 
бр 82/91 (29) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка 
за поништување на чекови со сериските броеви од 
030804 до 030810, при што сите овие седум чекови 
се трасирани за наплата при Стопанска банка — 
Гевгелија и ја задолжуваат сметката на подносите-
лот на предлогот за поништување на овие чекови 
Пандов Горан од с Миравци, со тековна партија 
односно чековна карта бр 2237/64 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат ци-
тираните чекови и лицата на кои им е познато каде 
тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во 
Гевгелија во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ 

Во истиот рок, секое заинтересирано лице може 
да вложи приговор против предлогот за поништува-
ње на чековите 

Се напоменува на должникот дека со овие че-
кови не може полноважно да ја исполни својата об-
врска, да ги обнови или замени чековите, да издаде 
нови, ниту имателот смее да ги пренесува правата 
од чековите 

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

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р бр 112/90 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 
Пред овој суд е заведен граѓански спор за по-

ништување на договор за купопродажба по тужбата 
на општина Дебар против Гзиме Цами Кенан Цами 
и Фанол Цами, сите од Дебар 

Бидејќи тужените се со непозната адреса во 
САД се повикуваат истите во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јават во судот. Во 
спротивно, ќ е им биде поставен привремен застапник 

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр 149/90. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Општинскиот суд во Гостивар се води пос-

тапка за долг по тужбата на тужителот Трајковски 
Кира од с Ерџелија, општина Свети Николе, против 
тужениот Цафери Нешат од с Форино, општина 
Гостивар. Вредност на спорот 18 900 динари 

Се повикува тужениот Џафери Нешат од с Фо-
рино, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, 
да се Јави во судот, да достави адреса или овласти 
полномошник кој ќ е го застапува во оваа постапка 

Доколку не се јави во судот, ќе му биде поста-
вен привремен застапник кој ќе го застапува во оваа 
постапка 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр 102/90. 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води 
постапка за долг по тековна сметка по тужбата на 
тужителот Стопанска банка А. Д — Скопје филијала 
Гостивар, поднесена против тужената Мустафовска 
Зудије од Гостивар ул „Ленинградска" бр' 7, а сега 
со непозната адреса на живеење во странство Вред-
ност на спорот 71 750,40 динари 

Се повикува тужената Мустафовска Зудиј е од 
Гостивар во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот да се јави во судот, да достави адреса или овлас-
ти полномошник кој ќ е ја застапува во оваа постап-
ка Во спротивно, по истекот на овој рок ќ е и се 
постави привремен застапник 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр 795/90 

ОПШТИСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води постапка за развод на 

брак по тужбата на тужителката Емурлаи Џемафет 
од с Желино, против тужениот Емурлаи Хасмин од 
с. Желино, сега со непозната адреса во странство 
Вредност на спорот неопределена 

Се повикува тужениот да се јави пред судот во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во 
истиот рок да овласти свој полномошник кој ќ е ги 
застапува неговите интереси Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен старател преку Центарот за 
социјални работи кој ќ е го застапува до окончување-
то на спорот 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 1657/90 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води бра-
коразводен спор по тужбата на Златевска, родена То-
мовска Елизабета од Тетово, ул „Браќа Симовски“ 
бр 35, против Гоко Златевски од с Вратница, Тето-
во, сега со непозната адреса во Англија 

Се повикува тужениот Гоко Златевски да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот или да одреди свој пол-
номошник 
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Доколку не се јави или не одреди свој полно-
мошник, преку Центарот за социјални работи во Те-
тово, 'ќе му биде одреден привремен застапник кој 
ќе го застапува до правосилното окончување на 
спорот 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 1902/90 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 6232/90 на регистарска влошка бр. 
2-1859-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување на Станбе-
ната задруга „Пролет“, О. Сол. О., ул. „Анастас Мит-
рев“ бб, Скопје, со следните податоци Се брише до-
сегашниот застапник Наковски Александар, директор, 
а се запишува новиот застапник Дамјановски Пепи, 
директор, со неограничена одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 6232/90. (213) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3213/90, на регистарска влошка бр 
2-1071-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување на Ѕидаро-
фасадерската задруга „Солитер", Р О , Скопје, ул. 
„Цветан Димов“ бб, барака 3, Бутел И, со следните 
податоци Се брише досегашниот застапник Реџиќ 
АЛИЈ а, в д. директор, без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник Аземовска Надежда, в. д. ди-
ректор, без ограничување. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 3213/90. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 4180/90 на регистарска влошка бр. 
2-6917-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на задругата под фирма: Универзална задруга 
„Дрита“, Ц. О. с. Оризари - Куманово. 

Задругата е основана со договор за основање од 
27. VIII. 1990 година, а основачи се-Зејнула Рамадани, 
Асат Асуфи и Рамадани Алит од Куманово. 

Дејност. 070111 — леб, печиво, млеко и млечни 
производи; 070112 — зеленчук овошје и преработки; 
070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 
070114 — разни животни продукти, алкохолни пија-
лаци и производи за домашни потреби; 070121 — 
текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума 
и пластика; 070123 — метални и електротехнички сто-
ки, 070124 — огрев и градежен материјал, 070125 — 
мебел, 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 
— бои, лакови и хемикалии, 070128 — книги, канце-
лариски материјали и прибор, 070129 — тутун и дру-
ги непрехранбени производи; 070131 — стоковни ку-
ќи; 070132 — друга трговија со мешовити стоки, 
070140 — трговија на мало со возила и делови,-
070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 
070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зе-
ленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни 
пијалаци, 070214 — добиток и живина, 070219 — раз-
ни животни продукти и производи за домашни пот-
реби, 070221 — текстил и конфекција; 070222 — 
сурова кожа, волна и сл ; 070223 — метални и елек-
тротехнички стоки, 070224 — градежен, санитарен и 
инсталационен материјал; 070225 .— хемиски произ-
води, бои и лакови, 070226 — хартија„ канцелари-
ски материјал и прибор, 070229 v - тутун и други 
непрехранбени производи,- 070230 .— трговија на го-
лемо со возила, делови и прибор; 070250 — трговија 
на големо со мешовити стоки,- 070260 — трговија на 
големо со индустриски отпадоци; 090124 — услуги на 
металопреработувачкото занаетчиство во домаќин-
ството; 090129 — други услуги на металопреработу-
вачкото занаетчиство; 090131 — изработка и одржу-
вање на електрични апарати за домаќинството; 
090132 - поправка и одржување на радио, телеви-

зиски и телефонски апарати и уреди, 090139 — поп-
равка и одржување на електрични машини и други 
електротехнички апарати и уреди,- 050301 — поставу-
вање и поправка на градежни инсталации, 050302 —-
завршни и занаетчиски работи во градежништвото. 

Во правниот промет задругата има неограничени 
овластувања. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
одговара за обврските со целиот свој имот, целосна 
одговорност, а за обврските на задругарите кои не 
можат да се намират од средствата на задругата од-
говараат задругарите со својот влог двократно, сог-
ласно член 17 став 2 од Законот за задругите. 

Лице овластено за застапување е З е н у л а Рама-
дани, вршител на должноста, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4180/90 (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 3263/90 на регистарска влошка бр. 
1-6252-0-0-0, ја запиша споредната дејност на Спе-
чеолошкото друштво ,„Пеони", општина Карпош, ул. 
„Смилевска“ бб, нас Горче Петров II, Скопје, со-
следните податоци Дејност 080119 — останати услу-
ги за сместување, преноќишта, гостилница плани-
нарски домови, кола за спиење, туристички сместува-
ња во домашни услови и сл , 080190 — останати угос-
тителски услуги; кафеани, крчми, барови и друго: 

Во вршењето на стопанската дејност во правниот 
промет со трети лица, истапува Спелеолошкото дру-
штво „Пеони" во свое име и за своја сметка 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица одговара со сите свои средства 

Лице овласгено за застапување е Александар 
Настев, застапник за вршење на стопанска дејност 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3263/90. (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 5062/90 на регистарска влошка бр. 
2-2209-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето со Законот за задругите под фирма : Гра-
дежно-занаетчиска задруга „Галеб“ Ц. О , Скопје, ул. 
„Ефтим Спространов“ бр. 25, скратен назив- Г З З. 
„Галеб“ — Скопје. 

Задругата е основана со самоуправна спогодба за 
здружување на труд и средства од 1. III. 1988 година, 
а е организирана и усогласена со Законот за задру-
гите со договор бр. 959 и Статутот усвоен на 3 X. 
1990 година 

Основачи на задругата се. Галевски Валентин, 
Димовски Александар и Галевски Тодор сите од 
Скопје, истапиле од задругата- Точевски Крсто, Тум-
бевски Сашо и Јовановски Јаким, сите од Скопје. 

Се запишува и промена на седиштето на Г З З. 
„Галеб“ — Скопје ул. „Јане Сандански“ бр 74 и во 
иднина ќе гласи- Г. З. З „Галеб“ — Скопје, ул. 
„Ефтим Спространов“ бр 25. 

Дејности- 011311, — производство на леани и пре-
совани производи, 011312 — производство на метал-
ни инсталациони материјали; 011313 — производство 
на алат, 011314 — производство на метална амбала-
жа , 011315 — производство на клинци, заковци, вија^ 
ци и други жичани стоки,- 011320 — производство на 
метални, градежни и други конструкции; 011390 — 
производство на стоки за широка потрошувачка и на 
др. метални производи; 011741 — производство на 
термички апарати, 011742 — производство на раз-
ладни уреди и апарати, 011743 — производство на 
апарати и уреди за перење и сушење; 011941 — про-
изводство на амбалажа од пластични материи,- 011949 
— други преработки од пластика, 011990 — произ-
водство на други хемиски производи; 012310 — про-
изводство на мебел од дрво; 012321 ,— производство 
на амбалажа од дрво,- 012322 — производство на гра-
дежни елементи од дрво,- 012323 — производство на 
галантерија од дрво И плута, 012421 — производство 
на амбалажа од хартија; 012611 — производство на 
трикотажни ткаенини; 012613 — производство на три-
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котажна облека, 012614 — производство на чорапи, 
012615 — производство на позамантерија; 012621 — 
производство на долна облека (освен трикотажа); 
012623 — производство на п р е с е к а за домаќинство, 
012624 — производство на тешка конфекција, 013400 
— графичка дејност, печатење книги, брошури, об-
расци, етикети и др , 013500 — собирање и примар-
на преработка на индустриски отпадоци, 050100 — 
високоградба 050301 — поставување, поправка и одр-
жување на градежни инсталации, водоводни, кана-
лизација, електрични инсталации на парно греење, 
инсталации на клима уреди, инсталации на лифтови 
и дигалки, подвижни скалила и слично, 050302 -— 
завршни и занаетчиски работи, извршени при изград-
бата на нови и при одржувањето на постојните стан-
бени и други згради и објекти, фарбарски, терацер-
ски, ѕидарски, армирачки, молерофарбарски, парке-
тарски, гипсарски, штукомермерски и изолаторски 
работи, врз обложување подови и складишта со ли-
нолеум со гума и др материјали, стаклорезарски, ке-
рамички, градежно браварски и лимарски работи и 
др градежно занаетчиски и завршни работи, во гра-
дежништвото, 100200 .— станбена дејност, 090140 —-
изработка и поправка на предмети од дрво, 090123 
— изработка на разводни мерни производи, 110303 
— комерцијални работи на остварување на функција 
на промет на стоки и услуги, 110309 — неспомнати 
услуги од областа на прометот, 110402 — проектира-
ње на градежни објекти; 110403 — друго проектира-
ње, 110404 — инженеринг; 110903 — книговодствени 
услуги,- 110909 — други неспомнати услуги 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задоугата одговара со сите свои средства. 
За обврските што не можат да се намират од задру-
гата одговараат задругарите — еднократно до виси-
на на влогот 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Талевски Тодор, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 5062/90 (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1711/90, на регистарска влошка бр. 
2-2246-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето со Законот за задруги под фирма- Станбе-
на задруга „Снежана“, Ц. О , Скопје, ул „Стефан 
Филиповиќ" бр 4/5-1, Ѓ Петров 

Задругата е основана со склучување на самоуп-
равна спогодба за основање од 19. XII. 1990 година, 
а основачи се- Петре Дончевски, Јован Јовановски, 
Љутви Авдириза, Маца Стојановска, Ристо Трпчевски, 
Славица Митревска, Исмаил Мурати, Виолета Илиев-
ска, Јусуф Мурати, Менире Исмаили, Бајрам Сели-
ми, Трајко Кузмановски, Скендер Смаили, Роса Та-
севска, Драган Димишковски, Донче Стоевски, Ирфе-
ти Мјаки, Васил Димишков, Адем Фаризи и Дељо 
Кадиев, а е усогласена со статут изгласан на рефе-
рендум од 10. III. 1990 година. 

Дејности: 100200 — станбена дејност; — врше-
ње на инвеститорски работи за изградба на семејни 
станбени згради и станови, како и деловни просто-
рии, доколку во истите се наоѓаат и становите на 
членовите на станбената задруга — организирање на 
штедење за стан за членовите на задругата — купу-
вање на станбени згради и станови, како и деловни 
простории; доколку истите се предвидени во станбе-
ната зграда во која се наоѓа и станот на членот на 
станбената задруга кој е заинтересиран за вршење 
на дејност со личен труд, од општествените правни 
лица за потребите на своите членови,- набавка на 
градежен материјал и елементи потребни за изград-
ба на станбени згради, станови и деловни просто-
рии на своите членови — одржување на станбени 
згради и станови за членовите на станбената зад-
руга 

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

Задругата за своите обврски спрема трети лица 
одговара со целиот свој имот со кој располага За 
обврските на задругата што не ќ е можат да се 
подмират одговара со средствата на задругарите до 
висината на основачкиот влог 

Лице овластено за застапување е Стојаноска Ма-
ца, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1711/90 v (218) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: ,„Претпријатие за промет на мало и големо, 
застапување и посредување, „Банива" д о о. експорт-
импорт — Скопје“ се огласуваат за неважни. (308) 

Загубениот тркалезен печат под назив- „Градеж-
но услужно трговско претпријатие „Јовел 90" .— 
Скопје“ се огласува за неважен (309) 

Загубениот тркалезен печат и штембил под на-
зив „Претпријатие за внатрешна и надворешна трго-
вија и инженеринг во градежништвото „Тим-Инко-
мерц" експорт-импорт д о о. — Скопје“ се огласу-
ваат за неважни. (310) 

Загубениот штембил под назив- „Колонијал „Та-
чи“ — Милошевска Николинка Т Ц. Лисиче бр. 
6/5-за" се огласува за неважен (311) 

Загубениот штембил под назив- „Електромеха-
нички сервис, Саватиќ Дарко „ЕМО 2" — Скопје“ се 
огласува за неважен. (312) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „КООП'" 
експорт-импорт — Скопје“ се огласува за неважен 

Загубените печат и штембил под назив- „Прет-
пријатие во приватна сопственост за трговија на го-
лемо и мало „Авто комерц“ ц. о. увоз-извоз с. Боси-
лово I— Струмица“ се огласуваат за неважни. 

Загубениот тркалезен печат под назив- „Желез-
ничко транспортно претпријатие Ц. О Скопје Учи-
лишен центар за железнички и ПТТ сообраќај „Вла-
до Тасевски“ -— се огласува за неважен (315) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие за производство и промет „Генератор“ — 
Скопје“ се огласува за неважен (318) 

Загубениот тркалезен печат под назив- „Куќен 
совет К-2 бул. „Партизански одреди“ 97, Скопје“ се 
огласува за неважен. (151) 

Загубениот тркалезен печат и штембил под н^-
зив: ,„Претпријатие во приватна сопственост за про-
мет на големо и мало „Иген-комерц" — Тетово“ се 
огласуваат за неважни. (238) 

Загубениот тркалезен печат и штембил под на-
зив- „Производно и трговско претпријатие ,„Ремо" 
Експорт-импорт — с Добри Дол — Гостивар“ се 
огласуваат за неважни (243) 

МА ЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Возачка дозвола, издадена од СУП — Горажде 
на име Османи Измит, с. Сенокос, Гостивар. (4) 

Работна книшка на име Даут Ибраими, Тетово. 
Пасош на име Луан Асани, с. Велебрдо, Дебар. 
Воена книшка, на име Шаќир Азири, ул. „Прва“ 

бр. 5, Куманово. (28) 
Возачка дозвола на) име Илми Хамзаи, с. Требош, 

Тетово. (29) 
Уверение за вршење занаетчиска дејност — сто-

лар на име Џелал и Фадил Хасипи, Гостивар. (30) 
Тековна сметка бр. 29600-01 и чекови (7) од бр,. 

22360634 до 22360640, издадени од Стопанска банка 
— Скопје на име Леонора Станкова, ул. „Вич“ бр. 
4/15, Скопје. (34) 

Одобрение бр. 11-695 за вршење кројачка деј-
ност на име Асан Амет, Скопје. (37) 
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Решение УП. бр. 12-173 за упис на дуќан во ре-
гистарот, на име Атула Алили, с. Крушопек, Скопје. 

Воена книшка на име Мирко - Додевски, с Ка-
нарево, Куманово. (47) 

Воена книшка на име Ракип Алили, с. Церово, 
Тетово (48) 

Воена книшка на име Ајредин Џелили, с. Ракон 
вец, Тетово. (49) 

Воена книшка на име Кирил Костевски, с. Ру-
синово, Берово (50) 

Работна книшка на име Иле Тодоровски, Крива 
Паланка. (51) 

Работна книшка на име Милоје Крстаноски, 
Охрид. (52) 

Оружен лист на име Руфат Аруни, Тетово (53) 
Уверение бр. 535 на име Слаѓана Тендова, Скопје 
Одобрение УП бр 15-6846 на име Фета Адилов-

ски, Скопје (55) 
Одобрение УП бр 14-645 на име Ќелеби Шан-

ковски, Скопје (58) 
Работна книшка, на име Петров Жарко, ул „Ку-

мановска“ бр 26, Титов Велес (бб) 
Работна книшка на име Часлав Милановиќ, Ку-

маново (69) 
Работна книшка на име Славе Сребренов, Ко-

чани (70) 
Решение УП. бр 12-8439 на име Панче и Ацо 

Трајановски, Скопје. (71) 
Решение УП. бр 11-57-90 на име Асан Кенан, 

Скопје. (72) 
Сервисна книшка бр 327847, издадена од ,„Заста-

ва промет — Скопје“ ДОО — Скопје на име Тодо-
рова Рајна, Скопје (74) 

Решение бр. 11-1436 на име Маре Арсова, Скопје. 
Одобрение УП бр. 15-11, на име Славко Зафиров-

ски, Скопје. (76) 
Работна книшка на име Јана Каратошева, Скопје. 
Работна книшка на име Аџи Шеј, с Велешта, 

Струга. (95) 
Одобрение за вршење на занаетчиска изработка! 

на бетонски блокови на име Насер Салиу, ул. „ЈНА“ 
бр. 381, Гостивар. (96) 

Работна книшка на име Раде Додевски, Крива 
Паланка (109) 

Чековна картица бр 84042390 и чекови (3) од бр., 
12973118 до 12973120, издадени од ЈИК ,— Банка — 
Скопје на име Виолета Филиповска, ул „Мис Стон“ 
бр 26-а, Скопје (115) 

Одобрение за пиљара ,„Алдинци“, на име Авду-
лаи Али, ул „Дижонска" бр. 9/9, Скопје. (117) 

Чековна картица бр 87138/20, издадена од Ко-
мерцијална банка А Д — Скопје на име Али Авду-
лаи, ул „Дижонска" бр 9/9, Скопје (118) 

Одобрение за продажба на колонијални произ-
води и разно УП бр 12-9634 од 30 I 1990, на име 
Беадиноски Ќемал, ул „Виргино" бр 136, Скопје 

Решение УП бр 12-7616, на име Есад Џоговиќ;, 
Скопје (122) 

Работна книшка на име Мамет Таиров, Кума-
ново (130) 

Работна книшка на име Македонче Постолов, 
Виница (131) 

Одобрение за шивач на име Екрем Имери, Гос-
тивар (132) 

Чекови од бр. 171794 до 171799, издадени од Југ 
гобанка — Скопје на име Драган Пановски, Скопје. 

Воена книшка на име Сашо Тасевски, ул. „Вук 
Караџи,^- бр 34, Куманово. (152) 

Работна книшка на име Милорад Данковски, Ку-
маново (153) 

Работна книшка на име Младенова Сузана, ул. 
„Бошко Златанов“ бр. 24, Титов Велес. (154) 

Лична карта на име Физе Буранедин, ул. „Мла-
ден Симоновски“ бр. 39, Гостивар. (160) 

Воена книшка на име Фадил Ајредини, с Чело-
пек, Тетово. (170) 

Пасош на име Илјази Неџади, ул. ,„М. Рајчевиќ^ 
бр. 7, Тетово. (171) 

Работна книшка на име Мила Марковиќ, Кума-
ново. (172) 

Работна книшка на име Слаѓан Бојановиќ, Ку-
маново. (172) 

Работна книшка на име Славе Ристевски, Ку-
маново. (174) 

Решение У бр. 14-4489, на име Пане Кировски, 
Скопје. (176) 

Решение УП. бр 12-2215, на име Сали Алија, 
Скопје (177) 

Оружен лист бр. 05046, на име Јовановски Трај-
че, с Латово, Македонски Брод (180) 

Воена книшка на име Јовица Марковски, ул. „Т. 
Думба" бр. 100/10-2, Куманово, (181) 

Работна книшка на име Перихан Ахмеди, Тетово. 
Воена книшка на име Џезми Нухији, с Матејче, 

Куманово (203) 
Воена книшка на име Миле Крстиќ, Кратово. 
Воена книшка на име Бајрам Рецепи, ул ,Д09" 

бр 2, Тетово (205) 
Воена книшка на име Мухамед Ракипи, с Пршов-

це, Тетово. (206) 
Работна книшка на име Бина Јанева, Неготино. 
Работна книшка на име Василка Јованова, Титов 

Велес (208) 
Работна книшка на име Јагода Стојковска, Титов 

Велес (209) 
Решение за обавување на угостителска дејност 

пицерија „Да Серџо" на име ПП „Џил,о“ Д О. О., 
Скопје (211) 

Чек бр 93929 од тековна сметка, издадена од 
Југобанка Д Д Београд — Југобанка - , Скопје на име 
Бранислав Трајковски, Скопје (212) 

Одобрение за промет на мало УП бр 12-9554, 
на име Теодора Давид, Скопје (213) 

Чекови бр - 26342564, 26342567, 26342568, 26342569 
и 26342570 и тековна сметка бр. 12617-46, издадени од 
Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име 
Димоска Марија, Скопје (214) 

Одобрение УП бр. 15-204, за изработка на украс-
ни предмети од природно и вештачко цвеќе и дру-
ги украсни предмети, на име Марија Ацкова, Скопје. 

Работна книшка на име Дебарлиева Сузана, ул. 
„Народен фронт“ бр, 4, Титов Велес. (228) 

Работна книшка на име Драгица Тодорова, Не-
готино (233) 

Работна книшка на име Ферат Зенку, Гостивар. 
Одобрение за бербер на име Месут Физе, Гос-

тивар (235) 
Сообраќајна дозвола на име Ристе Зашевски, с. 

Звегор, Делчево. (236) 
Тековна сметка бр 217609 на име Лилјана Ми-
Работна книшка на име Аристит Пецев, Штип. 
Потврда за завршена авто школа бр. 1779/446/90-

4, издадена од Урошевац на име Хазби Лика, ул. 
„113" бр 20, Тетово. (3705) 

Решение УП. бр 12-4624 од 2 X 1984 година„ 
на име Велко Ќулавковски, Скопје (3711) 

Работна книшка, издадена од СО — Гостивар на 
име Неџмије Ибрахими, с Добридол, Гостивар. 

Работна книшка на име Јанко Котески, ул „Ел. 
Караманди“ бр 26, Струга (3726) 

Работна книшка и свидетелство на име Митко 
Ангелов, Кочани (3727) 

Воена книшка на име Елес Бислими, с Седла-
рево, Тетово (3728) 

Решение за занаетчиски дуќан У. бр 14-1217 од 
13 IV 1984, на име Колчевски Димитрија, ул „Но-
белова“ бр 1 -а, Скопје (3730)' 

Воена книшка на име Асанов Вели, ул „Богдан 
Каракостев" бр 155. Титов Велес. (3733) 

Одобрение за продавница — видеотека на име 
Лидија Стефановска, Тетово (3743) 

Сообраќајна книшка бр. ТЕ 444-64, на име Гајур 
Кадри, с Теново, Тетово (3744) 

Работна книшка на име Мебдилер Сулејмани, 
Куманово (3746) 

Работна книшка на име Мирослава Димитриевиќ, 
Куманово (3747) 

Работна книшка на име Стојанче Миланов, Штип„ 
Решение бр. 14-4060 од 15. VI. 1990 година, з а 

дејност чајџилница и билијард, на име Осман З е л -
фи, с. Радуша, Скопје. (3761) 
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Работна книшка, издадена во Скопје на име Ва-
лан Љупка, Скопје (3762) 

Работна книшка на име Трајковски Горанчо, с 
Дреново, Титов Велес (3769) 

Тековна книшка на име Зорка Ангелова, ул 
,,Киро Дамев“, Радовиш (3770) 

Одобрение за основање самостоен дуќан за про-
мет на стока на мало Уп бр. 14-3083 од 2 VI 1986 
година, на име Ѓеоргиева Лилјана, ул „Алексо Дем-
ниевски“ бр 25, Скопје (3771) 

Решение за поправка на електро апарати за дома-
ќинство на име Хусеин Музафер, ул „171" бр 24, 
Скопје (3772) 

Работна книшка на име Светлана Атанасова, 
Виница (3537) 

Работна книшка на име Стојмир Николов, Ви-
ница (3538) 

Решение УП бр 15-943 од 12 04 1976 год за 
основање занаетчиски дуќан чевлар, на име Али 
Ќаили, Скопје (3539) 

Работна книшка на име Земел Баутај, с Велешта, 
Струга (3545) 

Работна книшка на име Беким АЈДИНИ, Тетово 
Одобрение УП бр. 12-2582 од 11 04 1986 година, 

за промет на зеленчук и овошје на мало на име 
Хасан Бајрами, с Мојанци, Скопје (3549) 

Тековна сметка бр 217609 на име Лилјана Ми-
тева, ул „29 Ноември“ бр 69, Кочани (237) 

Потврда бр 7960 за увоз на моторно возило 
издадена од СИЗ за ПИОН — Скопје на име Муста-
ф а Амитов, Скопје (240) 

Решение бр 11-3092, на име Зоран Митевски. 
Скопје (241) 

Решение УЛ бр 12-5104, на име Душанка Си-
мовска и Ванчо Дилев, Скопје (245) 

Воена книшка на име Ване Ивановски, с Ора-
шец, Куманово (253) 

Работна книшка на име Наум Чолески, Охрид 
Работна книшка на име Митра Русевска, Охрид. 
Работна книшка на име Сафет Шерифи. Тетово 
Работна книшка на име Жаклина Петревска 

Штип. (257) 
Работна книшка на име Зоран Мицев, Радовиш 
Одобрение УП бр 14-2664, на име Митко Нико-

ловски, Скопје. (261) 
Свидетелство за завршена трета година УСО 

„Наце Бугони“, Куманово, на име Зекири Шаип, с 
Оризаре, Куманово (262) 

Воена книшка на име Сулејман Бајрами, ул. 
„Д-р Иван Рибар“ бр. 109, Куманово (263) 

Работна книшка на име Науме Угреновиќ, ул. 
„Д. Ковачески“ бр 2, Струга (264) 

Работна книшка на име Благородна, Јакимова 
Неготино. (265) 

Работна книшка на име Валентина Самојлоска, 
Гостивар. (266) 

Работна книшка на име Селвине Мусова, Титов 
Велес (268) 

Врз основа на член 34 од Законот за работните 
односи („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), Ре-
публичкиот комитет за труд, здравство и социјална 
лолитика 

О Б Ј А В У В А 

Загарантираниот личен доход за полно работно 
време во Републиката за месец февруари 1991 годи-
на изнесува 2.250,60 динари. 

Претседател 
на Републичкиот комитет за труд, 

здравство и социјална политика, 
д-р Јанко Обочки, с р. 
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