
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Понеделник, 2 ноември 1992 
Скопје 

Број 66 Год.XLVIII 

Претплатата за 1992 година изнесува 
25.000 денари. Овој број чини 800 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1286. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,-29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „АЛИЈА АВДО-

ВИЌ“ КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Алија Авдовиќ“ Кисела Вода - Скопје, се имену-
ваат: 

Васко Радевски, доктор на медицина, вработен во 
Здравствениот дом во нас. Драчево и 

Јован Лејковски, наставник во ОУ „Кузман Шап-
карев“ нас. Драчево. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 10-4177/1 ^ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1287. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластуваа на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МАГДАЛЕНА 

АНТОВА“ С. КАРПОШ - КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Магдалена Антова“ с. Карпош - Куманово, се 
именуваат: 

Зоран Бојковски, дипл.правник, вработен во Мла-
динската задруга во Куманово и 

Томе Стојанов, вработен во ПЕ Куманово на Ми-
нистерството за образование и физичка култура. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. „ 

Број 10-4175/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1288. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ХРИСТИЈАН 
КАРПОШ“ С. МЛАДО НАГОРИЧАНЕ - КУМА-

НОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Христијан Карпош“ с. Младо Нагоричане - Кума-
ново, се именуваат: 

Радивој Димковски, приватен сопственик во с. 
Младо Нагоричане и 

Љубе Петрушевски, земјоделец во с. Младо Наго-
ричане. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 10-4176/1 тг Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1289. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластуваа на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ВАНЧО ПРКЕ“ 

- ДЕЛЧЕВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Ванчо Прке“ - Делчево, се именуваат: 

Стојмир Мицевски, извршител за сообраќај, еко-
логија и станбени работи во ПЕ Делчево на Министер-
ството за урбанизам, градежништво, сообраќај и еко-
логија и 

Димитар Петровски, раководител на финансиска 
служба во деловната единица X градилиште Делчево 
при ГП „Гранит“ - Скопје. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4167/1 Претседател 
22 октомври 1992 година за Комисијата за Прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1290. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕ-

ТОДИЈ“ - МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
^ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Кирил и Методиј“ - Македонска Каменица, се 
именуваат: 

Стојан Костовски, рударски инженер, управник на 
„Свиња-река-Исток" при РОЦ „Саса“ - Македонска 
Каменица и 

Борко Митевски, директор на ОП „Спектар“ -
Македонска Каменица. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 10-4168/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1292. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ 

С. ШЕМШЕВО - ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Даме Груев“ - с. Шемшево - Тетово, се именуваат: 

Исмаил Рецепи, доктор по медицина вработен во 
Амбулантата во с. Шемшево и 

Мирко Јовановски, управник на ПТТ во с. Шем-
шево. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. . 

Број 10-4170/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстеска, с.р. 

1291. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашала на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања -на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. 

ПИРОК - ТЕТОВО 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ОУ „Маршал Тито“ - с. Пирок - Тетово, се именува: 

Хамди Абдиу, наставник во ОУ с. Боговине, жи-
вее во с. Пирок. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 10-4169/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р, 

1293. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КОЧО ,РА-

ЦИН“ С. БЛАТЕЦ - ВИНИЦА 

1. За претставници ца Републиката во Советот на 
ЦОУ „Кочо Рацин" - с. Блатец - Виница, се именуваат: 

Киро Христов, работник во ЗЗ „Момин Преслап с. 
Блатец и 

Миливој Гугушевски, пензионер, поранешен про-
светен работник. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 10-4171/1 тг Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1294. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91),. Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ ЦП „ЈОСИП 

БРОЗ ТИТО“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ ЦП „Јосип Броз Тито“ се именуваат: 

Надежда Андреева, судија во Општинскиот суд во 
Титов Велес, и 

Ратка Гонева, директор на Катастарот на општина 
Титов Велес. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 10-4174/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

Васил Манески, на работа во М.З. во с. М. Ко-
,њари и 

Божидар Лукароски, наставник во ОУ во с. Криво-
гаштани. 

2. Ова одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 10-4180/1 ' г т 
22 октомври 1992 година т , Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

1295. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашаш на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЈОНЧЕ СМУ-

ГРОСКИ" С. ОБРШАНИ - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ Јонче Смугревски“ с. Обршани - Прилеп се име-
нуваат: 

Томе Иваноски, секретар на ОУ „Ј. Броз Тито“ 
Прилеп, и 

Живко Бурнески, 
дипл .правник, одборник на СО 

Прилеп, на работа во СО Прилеп. 
2. Оваа одлука влегува во сида со денот на донесу-

ваното а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 10-4181/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1297. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду- ј 

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ПЕЦО ДАСКА-

ЛОТ“ С. ДОЛНЕНИ - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Пецо Даскалот“ с. Долнени - Прилеп, се имену-
ваат: 

Владо Маркоски, доктор на стоматологија на ра-
бота во Амбулантата во с. Долнени и 

Живко Китаноски, пензионер во с. Долнени 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4179/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1296. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластуваа на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашаш на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „СТРАШО ПИН-

ЏУР" С. МАЛО КОЊАРИ - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп, се 
именуваат: 

1298. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сцен-

ско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 
4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашаш на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата одржана на 22 
октомври 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА МЛАДИ-

НАТА - ШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Домот на младината - Штип, се именуваат:' 

м-р Блажо Китанов, професор на Педагошката 
академија - Штип и 

Сузана Толева, дипл. економист на работа во За-
водот за статистика - Штип. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија. 

Број 10-4182/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстоски, с.р. 
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1299. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластуваме на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МАРШАЛ ТИ-

ТО“ С. ЖИРОВНИЦА - ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Маршал Тито“ с. Жировница - Гостивар, се име-
нуваат: 

Бакија Селами, пензионер од с. Жировница и 
Исмаил Кукули, пензионер - секретар на М.З. во 

с. Жировница. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4178/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1300. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравство 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 38/ 
91) и Одлуката за овластување на Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ Број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именуван,ата, на седницата одржана на 22 
октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР 

„БОРИС КАМЧЕВСКИ“ - ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Медицин-
скиот центар „Борис Камчевски“ - Гостивар, се опре-
делуваат: 

Кирил Ковачевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Зуди Емини, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4183/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА НА ОУ „МОША ПИЈАДЕ“ - КАРПОШ 

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија на О / 
„Моша Пијаде“ - Карпош Скопје, се именуваат: 

Маринчо Митревски, правник, вработен во СО 
Карпош и 

Владо Марковски, индивидуален работоводен ор-
ган на ОУ „Јан Амос Коменски" - Скопје... 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4187/1 тг Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на . 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстоски, с.р. 

1302. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 39/89, 11/91 и Службен вес-
ник на Република Македонија“, број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМСИЈА НА ОУ „ЊЕГОШ" - КОЛОНИЈА ИДРИ-

ЗОВО - ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија на ОУ 
„Његош" Колонија Идризово - Гази Баба Скопје, се 
именуваат: 

Љубомир Велевски, началник на Стручната 
служба на СО Гази Баба и 

Чедомир Поповски, професор, индивидуален ра-
ботоводен орган на ОУ „Стив Наумов“ - Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 10-4186/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1301. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и Службен вес-
ник на Република Македонија“, број 40/91) и Одлуката 
за овластувало на Комисијата за прашана на изборите 
и именуваната на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 го-
дина, донесе 

1303. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и Службен вес-
ник на Република Македонија“, број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именуван,ата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. АРА-

ЧИНОВО - ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија на ЦОУ 
„Маршал Тито“ с. Арачиново - Гази Баба Скопје, се 
именуваат: 
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Душан Миленковска правник, самостоен рефе-
рент во СО Гази Баба и 

Ангеле Стаменковски, секретар на СО Гази Баба. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4185/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1304. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и Службен вес-
ник на Република Македонија“, број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ХРИСТИЈАН 
КАРПОШ“ С. МЛАДО НАГОРИЧАНЕ - КУМА-

НОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Христи-
јан Карпош“ с. Младо Нагоричане - Куманово, се име-
нуваат: , 

Стојче Лазаревски, наставник во ОУ „Толи Зорду-
мис" Куманово и 

Трајче Петрушевски, наставник во ОУ „Крсте Ми-
сирков“ Куманово. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4188/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1305. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и Службен вест 
ник на Република Македонија“, број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ С. ПЧИЊА - КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Климент 
Охридски“ с. Пчиња Куманово, се именуваат: 

Димитар Доцевски, индивидуален рабоводен орган 
на Техничкото училиште во Куманово и 

Томислав Стојановски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4197/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1306. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилиш-

ното и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именуваната, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИ-

ТО“ С. СТРЕЛЦИ - КИЧЕВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Мар-
шал Тито“ с. Стрелци - Кичево, се именуваат: 

Гоце Андоновски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Илми Зендели, наставник во ЦОУ „Даме Груев“ с. 
Јагол - Доленци. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10 - 4201/1 ^ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески с.р. 

1307. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилиш-

ното и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластуваа на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“ 

С. ЛИСИЧАНИ - КИЧЕВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Мирче 
Ацев“ с. Лисичани - Кичево, се именуваат: 

Вецко Личоски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Наќе Николоски, вработен во ПОС „Крушинопро-
ект" Д.О.О. Кичево. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10 - 4200/1 Претседател 
22 октомври 1992 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески с.р. 
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1308. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилиш-

ното и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЧЕДО ФИЛИПО-

СКИ" С. ВРАПЧИШТЕ - ГОСТИВАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Чедо 
Филипоски" с. Врапчиште - Гостивар, се именуваат: 

Шаип Сулејмани, поранешен наставник во ова учи-
лиште и 

Драгиша Галевски, хирург од Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4211/1 Претседател 
22 октомври 1992 година^ Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески с.р. 

1309. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилиш-

ното и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашаш на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА НА ЦОУ „ВАНЧО ПРКЕ“ - ДЕЛЧЕВО 

1. За членови на Конкурсната комисија на ЦОУ 
„Ванчо Прке“ - Делчево, се именуваат: 

Живко Гошев, одборник во СО Делчево (претседа-
тел на МЗ с. Звегор) и 

Здравко Мирчевски, секретар на Пе Делчево на 
Министерството за финансии. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10 - 4191/1 Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески с.р. 

1310. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилиш-

ното и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именуван,ата, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „СТРАШО ПИН-

ЏУР" С. МАЛО КОЊАРИ - ПРИЛЕП 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Страшо 
Пинџур" с. Мало Кошри - Прилеп, се именуваат: 

Цветан Јовчевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Стојан Парески, економист, вработен во ПЕ -
Прилеп на Министерството за образование и физичка 
култура. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4202/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година“3 Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1311. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и „Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРС-
НАТА КОМИСИЈА НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТО-

ДИЈ“ - МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
1. За членови на Конкурсната комисија на ЦОУ 

„Кирил и Методиј“ - Македонска Каменица, се имену-
ваат: 

- Глигор Кожинков, рударски инженер за надзор и 
инвестиции во јама при Рудници за олово и цинк „Саса“ 

Македонска Каменица и 
Кире Петрушевски, машински инженер, раководи-

тел на Топлана при ОП „Доминг" - Македонска Каме-
ница. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија. 

Број 10-4192/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје 4 изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1312. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
,седницата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНАТА И МА-
ТИЧНА БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈА И КОН-

СТАНТИН МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на Народната и 
матична библиотека „Димитрија и Константин Мила-
диновци“ - Струга, се избираат: 
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Благоја Парталовски, вработен во Медицински 
центар - Струга и 

Гаврил Бебековски, писател од с. Вевчани. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10 - 4213/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувано, 
Никола Крстески, с.р. 

1313. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и. 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Комисијата 
за прашан,а на изборите и именуван,ата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА МЛА-

ДИТЕ - ШТИП 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на Домот на̂  
младите - Штип, се именуваат: 

Санде Давчев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Марија Грнева, стручен соработник во Народната 
библиотека „Гоце Делчев“ - Штип. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4212/1 Претседател 
22 октомври 1992 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1314. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/38) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО УСО „ВАНЧО ПРКЕ“ 

ВИНИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на УСО „Ванчо 
Прке“ Виница, се избираат: 

Сузана Ѓорѓева, секретар на ЦОУ ,,Гоце Делчев“ 
Виница и 

Јован Манчевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4193/1 Претседател 
22 октомври 1992 година“3 Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1315. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА НА УСО „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ" -

ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија во УСО 
„Кирил Пејчиновиќ" - Тетово, се избираат: 

Кирил Ковачевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Ленка Симовска, советник на П Е Тетово на Педа-
гошкиот завод на Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. „ 

Број 10-4184/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година“3 Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1316. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91 и Одлу-
ката за овластурано на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именуваната, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПРПАРИМИ" С. 

Г. РЕЧИЦА - ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ОУ „Прпари-
ми" с. Г. Речица - Тетово, се именуваат: 

Ѓулистана Јумеровска, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Душко Ѓорѓеска, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10—4196/1 Претседател 
22 октомври 1992 година“3 Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1317. 
Врз основа на член 251 од Законот за прсдучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувано на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Комиси-
јата за прашана на изборите и именуваната, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „А. З. САНКОВ" 

С. СЛАТИНО - ТЕТОВО 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ОУ „А З. 
Санков" с. Слатино - Тетово, се именуваат: 

д-р Душан Трпчевски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Љупчо Исаловски, професор во ТУД „Гоце Стој-
чевски“ Тетово 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. „ 

Број 10-4194/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1318. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Комиси-
јата за прашана на изборите и именувањата, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ 

С. ПИРОК - ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ОУ „Маршал 
Тито“ с. Пирок - Тетово, се именуваат: 

Кирил Ковачевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Тодор Петров, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. „ 

Број 10—4195/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1319. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“' 
број 28/91), Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА НА ОУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ - ТИ-

ТОВ ВЕЛЕС 

1. За членови на Конкурсната комисија на ОУ „Јо-
сип Броз Тито“ - Титов Велес, се именуваат: 

Благојка Божинова, референт во Стручната 
служба на СО Титов Велес и 

Павлина Мајнова, началник на Одделението за 
труд и социјална политика - Титов Велес. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4190/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1320. 
Врз основа на член 251 од Законот за прсдучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91, Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 22 октомври 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА НА ОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 4 -

ЦЕНТАР СКОПЈЕ 
1, За членови на Конкурсната комисија на ОУ 

„Коле Неделковски“ - Центар Скопје, се именуваат: 
Софија Стефановска, индивидуален работоводен 

орган на РО за згрижувало, воспитание и образование 
на деца од предучилишна возраст „13 Ноември“ -
Скопје и 

Мирјана Големтеова, секретар на ОУ „Кочо Ра-
цин“ - Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4189/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1321. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилиш-

ното и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Комиси-
јата за прашан,а на изборите и именуваната, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ ,ЈОРДАН КО-
СТАНТИНОВ" - ЏИНОТ“ С. ДОЛНО КОЛИЧАНИ 

- СКОПЈЕ 
1. За Членови на Конкурсната комисија за имену-

вало индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Јордан 
Константинов - Џинот“ с. Долно Количани - Скопје, се 
именуваат 

Коле Лулевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Андреја Андрески, правник во ЖТО - Влеча на 
возови. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4199/1 „ Претседател 
22 октомври 1992 година“3 Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 
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1322. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилиш-

ното и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник На РМ“ број 28/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПЕЦО ДАСКА-

ЛОТ“ С. ДОЛНЕНИ - ПРИЛЕП 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Пецо 
Даскалот“ с. Долнени - Прилеп, се именуваат: 

Димитрија Стојановски, вработен во Ветеринар-
ната станица во с. Долнени и 

Благоја Трајкоски, од с. Долнени 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. „ 

Број 10-4203/1 тг Претседател 
22 октомври 1992 година“3 Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

1323. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилиш-

ното и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ број 28/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именуваната, на седни-
цата одржана на 22 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА НА ЦОУ „ДРИТА“ - С. РАШЧЕ - КАР-

ПОШ СКОПЈЕ 
1. За членови на Конкурсната комисија на ЦОУ 

„Дрита“ с. Рашче - Карпош Скопје, се именуваат: 
Емберли Зибери, индивидуален работоводен орган 

на ОУ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане и 
Мице Мицевски, вработен во ГУЦ „Здравко Цвет-

ковски“ - Скопје 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-4188/1 тг Претседател 
22 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

По извршеното срамнување гсо изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за движење и 
престој на странците („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/92) се направени грешки, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ 

НА СТРАНЦИТЕ 
1. Во член 17 став 1 алинеја 2 наместо зборот 

„претставник“ треба да стои зборот „престапник“. 
2. Во член 31 став 1 наместо зборот „министерот“ 

треба да стои зборот „Министерството“. 
3. Во член 83 став 1 точка 1 наместо бројот „34" 

треба да стои бројот „4". 
4. Во член 85 став 1 точка 2 по зборот „Ако“ треба 

да стои зборот „не“. 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Република 
Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за преминување 
на државната граница и за движено во граничниот по-
јас („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/92) се направени грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ 

НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ 
ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС 

1. Во член 2 став 3 наместо зборот „природните“ 
треба да стои ,,приодните“. 

2. Во член 16 став 2 зборот „со“ по зборот „грани-
ца“ треба да се замени со зборот „во“, а зборот „со“ по 
зборот „или“ треба да се замени со зборот „на“. 

3. Во член 44 зборот „на“ по зборот „линија“ треба 
да се замени со зборовите: „и со“. 

4. Во член 52 став 3 по зборовите: „отворено за“ 
треба да се додаде зборот „меѓународен“. 

Од Законодавно-правната комисија 
на Собранието на Република 

Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

75. 
Врз основа на член 2-ж, став 1 алинеја 1 од Зако-

нот за вработување („Сл. весник на СРМ“ бр. 32/87,18/ 
89,36/89,17/91 и „Сл. весник на Република Македонија“ 
бр. 36/91), Советот на Републичкиот завод за вработу-
вање, на седницата одржана на 20.11.1992 година, до-
несе СТАТУТ5" 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој статут се утврдуваат: организационата по-
ставеност и начинот на работа на Републичкиот завод 

"“Овој статут е потврден со одлука на Собранието на 
Република Македонија, донесена на седницата од 22 
октомври 1992 година. -

за вработување, правата, обврските и одговорностите 
на органот на управување и другите органи, финансира-
њето, информирањето и јавноста во работата, постап-
ката за донесување на Статут и другите општи акти 
како и други прашања што се од интерес за вршење на 
дејноста на Републичкиот завод за вработување. 

Член 2 
Седиштето на Републичкиот завод за вработување 

е во Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бб. 
Член 3 

Во имотните и други односи спрема трети лица 
Републичкиот завод за вработување го застапува и 
претставува директорот. 

Член 4 
Републичкиот завод за вработување има печат и 

штембил. 



Стр. 1238 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 1992 

Печатот има форма на круг во кој се впшиани 
зборовите: „Република Македонија“, „Републички за-
вод за вработување - Скопје“, а во средината е втиснат 
грбот на Републиката. 

Штембилот е во форма на правоаголник во кој е 
испишано името на Републичкиот завод за вработување 
со дополнување на број, дата и година. 

Член 5 
Републичкиот завод за вработување (во натамош-

ниот текст: Републички завод) го следи и истражува 
пазарот на работната сила и занимањата, утврдува би-
ланс на работна сила; посредува при вработувањето; 
води евиденција за лицата кои бараат работа; ја следи 
реализацијата и пополнувањето на пријавените по-
треби од работници во организации и кај работодавачи; 
ја следи подвижноста на работната сила; организира и 
спроведува програми за професионална ориентација, 
стручно оспособување, преквалификација и доквали-
фикација, врши работи вр врска со вработувањето на 
наши ' работници во странство и остварувањето на 
нивните права; врши работи во врска со вработувањето 
на странски државјани во Републиката; обезбедува 
функционирање на информативниот систем во областа 
на вработувањето. 

ч Член 6 
Републичкиот завод обезбедува материјална и 

правна заштита на невработените лица за остварување 
на право на паричен надоместок и парична помош, 
здравствена заштита, пензиско-инвалидско осигуру-
вање и детски додаток, како и други права по основ на 
невработеност во согласност со Законот и другите про-
писи. 

Член 7 

За вршење на стручните, административно-тех-
ничките, помошните и другите работи, Републичкиот 
завод образува единствена стручна служба во седиш-
тето и во подрачните бира за вработувано. 

Член 8 
Организационата поставеност и начинот на рабо-

тата на стручната служба на Републичкиот завод се 
уредува со актот за организација и работа на Републич-
киот завод согласно со Закон и овој Статут. 

Член 9 
Републичкиот завод задачите ги извршува врз ос-

нова на Програмата за работа и тримесечни планови. 
Средствата за реализација на Програмата за ра-

бота на Републичкиот завод се утврдуваат со финанси-
скиот план. 

Програмата за работа и финансискиот план на Ре-
публичкиот завод се донесуваат најдоцна до истекот на 
првото тримесечје од тековната година. 

Член 10 
„ Прашаната во врска со правата и обврските од 

работен однос на вработените во стручната служба се 
уредуваат со општи акти на Републичкиот завод. 

Член И 
Работниците во стручната служба на Републич-

киот завод може да се организираат во синдикати. 
За правата и обврските од работен однос на работ-

ниците во стручната служба на Републичкиот завод ќе 
се применуваат одредбите на колективниот договор. 

III. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ 

1. Совет на Републичкиот завод ' 
Член 12 

Со работите на Републичкиот завод управува Со-
ветот. 

Советот на Републичкиот завод има 9 (девет) 
члена кои ги именува Собранието на Република Маке-
донија. 

Мандатот на членовите на Советот трае 4 (четири) 
години. 

Член 13 
Советот на Републичкиот завод има претседател и 

заменик на претседателот кои од своите редови ги из-
бира Советот за време од 4 (четири) години. 

Претседателот раководи со работата на Советот, 
ги потпишува актите што ги донесува Советот и врши 
други работи. 

Заменикот на претседателот на Советот го заме-
нува претседателот во негово отсуство. 

Член 14 
Советот на Републичкиот завод во рамките на сво-

ите права и должности ги врши следните работи: 
- донесува Статут и други општи ,акти (освен ак-

тите со кои се уредуваат правата, обврските и одговор-
ностите на работниците на Републичкиот завод по ос-
нов на работен однос; 

- дава согласност на општиот акт за организација и 
работа на Републичкиот завод и општиот акт за систе-
матизација на работите на Републичкиот завод; 

- покренува иницијативи во Републиката за побрзо 
и поефикасно решавање на проблемот на невработено-
ста; 

- одлучува за преземање на соодветни мерки за 

унапредување на дејноста на Републичкиот завод; 
- разгледува иницијативи и предлози и донесува 

одлуки за воведување нови форми со кои се збогатува 
содржината на работа на Републичкиот завод и се зго-
лемува ефикасноста на со Закон и со Статут утврде-
ните функции; 

- донесува Програма за работа на Републичкиот 
завод; 

- донесува финансиски план и ја усвојува годиш-
ната сметка на Републичкиот завод; 

- предлага висина на стапката на придонесот за 
вработување; 

- ги усвојува тримесечните и годишниот извештај 
за работа на Републичкиот завод; 

- во рамките на планираните средства со финанси-
скиот план донесува одлуки за располагање и кори-
стење на истите; 

- презема мерки за обезбедување на единствен ин-
формативен систем на вработувањето; 

- го следи и разгледува остварувањето на обвр-
ските кои произлегуваат од меѓународните конвенции и 
спогодби од областа на вработувањето; 

- одлучува за основано на сојузи и-други облици за 
здружувано и соработка во областа на вработувањето; 

- решава по жалби изјавени против решенијата за 
засновање работен однос со странски државјани; 

- го именува и разрешува директорот на Републич-
киот завод; 

- дава согласност за именување работници на ра-
ботни места со посебни овластувања и одговорности и 
раководители на бироата за вработување; 

- одлучува во втор степен за правата и обврските 
на работниците на Републичкиот завод по основ на 
работен однос; 

- избира постојани и повремени комисии и други , 
работни тела на Советот; 

/ 
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- донесува Деловник за својата работа; 
- врши и други работи за кои е овластен со Зако-

нот, овој Статут и општите акти на Републичкиот за-
вод. 

Член 15 
Советот работи на седници и одлуките ги донесува 

со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на 
Советот. 

Со Деловникот за работа на Советот поблиску се 
уредува начинот на работа на Советот и остварувањето 
на должноста на претседателот. 

2. Комисии и други работни тела на Советот 

Член 16 
Советот на Републичкиот завод формира комисии 

и други работни тела кои можат да бидат постојани и 
повремени. 

Како постојана комисија се формира Комисијата 
за нормативна дејност. 

Комисијата за нормативна дејност ја образува Со-
ветот на Републичкиот завод. 

Во рамките на своите надлежности комисиите и 
другите работни тела можат да донесуваат решенија и 
заклучоци и за нив го известуваат Советот. 

Надлежностите, составот, начинот на работата и 
другите прашања од работата на комисиите и другите 
работни тела на Советот се уредуваат со актот за нивно 
формирање. 

3. Директор на Републичкиот завод 
Член 17 

Со Републичкиот завод раководи директор. 
За својата работа директорот на Републичкиот за-

вод е одговорен пред Советот на Републичкиот завод. 

Член 18 
Директорот на Републичкиот завод го именува Со-

ветот по пат на јавен конкурс. 
Согласност на одлуката за именување на директо-

рот дава Собранието на Република Македонија. 
Директорот на Републичкиот завод се именува за 

време од 4 (четири) години и може повторно да биде 
именуван на истата должност. 

Член 19 
Конкурсната постапка за именување директор на 

Републичкиот завод ја спроведува Советот со имену-
вана конкурсна комисија од 3 (три) члена од составот 
на Советот и со објавувана на конкурсот во дневниот 
печат. 

За директор на Републичкиот завод може да биде 
именувано лице кое покрај со закон утврдените општи 
услови има VIII степен на стручна подготовка од 
правна или економска насока и најмалку 6 (шест) го-
дини работно искуство по дипломирањето во струката. 

Член 20 
Директорот на Републичкиот завод: 
- го претставува и застапува Републичкиот завод и 

раководи со неговата работа; 
- организира, обезбедува и одговара за законите и 

ефикасно извршување на работите од делокругот на 
работата на Републичкиот завод и се грижи за: 

- подготвувана на нацртите и предлозите на опш-
тите акти што ги донесува Советот и Комисијата за 
нормативна дејност; 

- одлуките и општите акти да бидат во согласност 
со Законот, Статутот и другите општи акти на Сове-
тот; 

- јавност во работата на Републичкиот завод; 
- подготвуваното на седниците на Советот и на 

неговите комисии и другите работни тела на Советот; 
- спроведување на општите акти и извршување на 

други акти на Советот, комисиите и другите негови 
работни тела; 

- извршување на Програмата за работа и Финанси-
скиот план; 

- наменско користење на средствата на Републич-
киот завод и во рамките на овластувањето од Советот 
непосредно одлучува за нивното користење; 

- располагање со средствата во рамките на Финан-
сискиот план во висината и намените што ги опреде-
лува Советот; 

- му поднесува на Советот на Републичкиот завод 
тримесечни извештаи и годишен извештај како и ана-
лизи за состојбите во областа на невработеноста и вра-
ботувањето со предлози и мислења; 

- склучува договори во рамките на овластувањата 
утврдени со Закон и овој Статут; 

- именува работници на работни места со посебни 
овластувања и одговорности и раководители на бирата 
за вработување; 

- издава одобренија за засновање работен однос со 
странски државјани; 

- одлучува во прв степен за остварувано на пра-
вата и обврските на работниците на Републичкиот за-
вод по основ на работен однос; 

- формира повремени комисии и други работни 
тела за вршење на работите од својата надлежност;4 

- врши и други работи определени со Законот, 
Статутот и другите општи акти на Републичкиот завод 
и за работите што ќе му ги довери Советот. 

Директорот на Републичкиот завод може одредени 
работи од својот делокруг да пренесе на други работ-
ници во Републичкиот завод кои се на работни места со 
посебни овластувања и одговорности и на раководите-
лите на бирата за вработување. 

Член 21 
Советот на Републичкиот завод може да го ра-

зреши директорот и пред истекот на времето за кое е 
именуван по неговото барање и во случаите предвидени 
со Закон. 

Кога разрешувањето на директорот се врши во 
случаите утврдени со Закон, согласност дава Собрани-
ето на Македонија. 

IV, ФИНАНСИРАЊЕ 
Член 22 

Средствата за обезбедувано на правата за време на 
невработеност и за вршено на работите од областа на 
вработувањето се обезбедуваат согласно со Законот за 
вработувањето. 

V. НАДЛЕЖНОСТ И РЕШАВАЊЕ ЗА ПРАВАТА 
Член 23 

Решенија за правата за време на невработеност во 
прв степен донесува Републичкиот завод. 

Член 24 
Постапката за остварувано право за време на не-

вработеност ја води и подготвува решение раководите-
лот на бирото за вработувано, кај кое невработеното 
лице е евидентирано. 

VI. ИНФОРМИРАЊЕ И ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 25 
Работата на Републичкиот завод е јавна. 
Јавноста во работата се обезбедува преку: 
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Член 31 
Измени и дополнувања на Статутот на Републич-

кион завод се вршат на начин и во постапка како и за 
неговото донесувало. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
До донесувањето на општите акти за организација 

и работа и за систематизација на работните места на 
Републичкиот завод, Републичкиот завод продолжува 
со работа согласно постојните општи акти за организа-
ција и систематизација. 

Член 33 
Овој статут ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ по објавувањето на Одлуката 
за потврдување од Собранието на Република Македо-
нија. 

Член 34 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето. 

СОВЕТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

Број 03-1122 Претседател на Советот, 
24 јуни 1992 година Радмила Мадевска, с.р. 

Скопје 

76. 
Врз основа член 6 од Спогодбата за создавање 

на услови за вработување на инвалидни лица во пери-
одот 1991 - 1995 година, а во врска со Одлуката за 
овластувал,е на директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидско осигурување на Македонија за донесување 
на решенија за услогласувапо на пензиите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. дирек-
торот на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, донесува 

- објавувано на Статутот на Републичкиот завод 
во „Службен весник на Република Македонија“; 

- објавувано и на други општи акти во „Службен 
весник на Република Македонија“; 

- овозможување на претставниците на јавните гла-
сила да присуствуваат на седниците на Советот на Репу-
бличкиот завод; 

- информирано на невработените лица, граѓаните 
и работниците во странство за можностите за вработу-
вано преку издавање на Билтен; 

- доставува годишен извештај за работата до Со-
брание! о на Република Македонија и Владата на Репу-
блика Македонија; 

- по потреба и барање на Собранието на Репу-
блика Македонија и Владата на Република Македонија, 
доставува и други извештаи и информации; 

- на друг начин и во согласност со овој статут. 

VII. ДОНЕСУВАЊЕ СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ 
АКТИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

Член 26 
Иницијатива за покренување постапка за донесу-

вано на Статут и други општи акти на Републичкиот 
завод како и нивно изменувано и дополнувало можат 
да поднесат: 

- најмалку една третина од вкупниот број на члено-
вите на Советот; 

. - директорот на Републичкиот завод. 
Член 27 

Директорот на Републичкиот завод го подготвува 
нацртот односно предлогот на Статутот и другите 
општи акти и ги доставува до Советот на Републичкиот 
завод односно Комисија за нормативна дејност на раз-
гледување р усвојување. 

При утврдувањето на нацртот односно предлогот 
на Статутот и општите акти од став 1 на овој член, 
Советот односно Комисијата за нормативна дејност за 
секој акт одлучува дали ќе се води јавна расправа како и 
џо кои рокови и обем ќе се води таа расправа. 

Член 28 
Советот на Републичкиот завод по предлог на ди-

ректорот на Републичкиот завод покрај Статутот на 
Републичкиот завод донесува: 

- Деловник за работа на Советот; 
- Правилник за финансиско работело; и 
- други општи акти. 

Член 29 
Комисијата за нормативна дејност по предлог на 

директорот на Републичкиот завод донесува: 
- Правилник за организација и работа на Репу-

бличкиот завод; 
- Правилник за систематизација на работните ме-

ста на Републичкиот завод; 
- Правилник за распределба на средствата за 

лични доходи и заедничка потрон|увачка; 
- Правилник за работни односи; 
- Правилник за станбени односи; 
- и други општи акти. 
Општите акти од став 1 алинеја 1 и 2 на овој член 

влегуваат во сила наредниот ден по добиваното соглас-
, ност од Советот на Републичкиот завод. 

4 Член 30 
Статутот на Републичкиот завод влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавуваното во „Службен вес-
ник на Република Македонија“, а ќе се применува по 

објавуваното на Одлуката за потврдувано на Статутот 
од Собранието на Република Македонија. 

Другите општи акти на Републичкиот завод влегу-
ваат во сила наредниот ден од денот на донесувањето, 
ако со тие акти не е поинаку определено. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ВО СЕПТЕМ-

ВРИ 1992 ГОДИНА 

1. Надоместокот определен со решението бр. 02-2187 
од 30.09.1992 година, за септември 1992 година се усо-
гласува со 28,00% и изнесува 826.614,00 денари. 

2. Износот определен со ова решение ќе се испла-
тува како аконтација за октомври 1992 година. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 02-2247 
20 октомври 1992 година В Д- Директор, 

Скопје Киро Зрмановски, с.р. 

77. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурувало на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86, 22/89 и 50/90), а во врска 
со Одлуката за овластување на директорот на Фондот 
на пензиското и инвалидско осигурувало на Македо-
нија за донесувало на решенија за услогласувањс на 
пензиите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 
ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИ-
ЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИ-
ДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА СЕПТЕМВРИ 1992 ГОДИНА 

1. Надоместоците определени во Решението бр. 
02-218, од 30.09.1992 година, за септември 1992 година 
се усогласуваат со 28,00% и изнесуваат: 

- надоместокот за сместување и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој 
заради стручно, односно работно оспособување и за 
преквалификација или доквалификација на инвалидите 
на трудот изнесува 29.367,00 денари месечно. 

- надоместокот за вршење на преквалификација 
или доквалификација на инвалидите на трудот кога таа 
се врши во претпријатијата изнесува 7.245,00 денари, а 
кога се врши во заштитни организации изнесува 
8.164,00 денари, месечно по корисник. 

- кога преквалификацијата или доквалификаци-
јата на инвалидите на трудот се врши во претпријатие 
надвор од местото на живеење на инвалидот, а сместу-
в а в т е е обезбедено во интернат, надоместокот изне-
сува 16.251,00 денари месечно по корисник. 

- за децата и младинците што се наоѓаат на 
стручно, односно работно оспособување и за инвали-
дите на трудот за време на преквалификација или док-
валификација, а не се сместени во интернат, надоместо-
кот за топол оброк изнесува 5.378,00 денари месечно по 
корисник. 

2. Износите определени со ова решение ќе се ис-
платат како аконтација за октомври 1992 година. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 02-2248 
20 октомври 1992"година в.дДиректор, 

Скопје Киро Зрмаиовски, с.р. 

78. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ 
бр. 18/83, 4/87 , 4/89, 18/89, 19/90, 36/91 и 45/92), Управ-
ниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
21 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСЕЧНО НИВО НА ПЕН-
ЗИИТЕ НА ПОСЕБНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕ-

НИЦИ 

Член 1 
Пензиите на работниците од Управата надлежни 

за внатрешни работи во казнено-поправните установи и 
воспитно-поправните домови, во органите на управата 
за народна одбрана и на граѓанските лица кои работат 
на определени должности во службата на територи-
јална одбрана и семејните пензии остварени по таа ос-
нова, кај кои во пензиската основа с засмстан дел од 
платите остварени во 1992 година, износот на пензијата 
на денот на остваруваното на правото се пресметува на 
месечно ниво со следните коефициенти: 

за 11/12 коефициент 1,7433 

за 10/12 коефициент 1,7184 

за 9/12 коефициент 1,7417 

за 8/12 коефициент 2,1845 

за 7/12 коефициент ' 2,4510 

за 6/12 коефициент 2,2705 

за 5/12 коефициент 1,8586 
Член 2 

Коефициентите од член 1 на оваа одлука се однесу-
ваат за осигуреници на кои во пензиската основа им се 
засметани платите за 12 месеци пред остварување на 
правото на пензија остварени во 1991 и 1992 година, 
заклучно со 30 јули 1992 година. 

Член 3 
Пензиите пресметани со коефициентите од член 1 

на оваа одлука по остварување на правото се усогласу-
ваат месечно со остварениот пораст на платите во Репу-
бликата. 

Член 4 
Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 
1992 година. 

Број 08-2260 
21 октомври 1992 година Претседател, 

Скопје Владо Додевски, ор. 

Огласен д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужите-

лот СИЗ за сггановање на град Скопје, против тужениот 
Стојановски Злате од Скопје, а сега во Австралија со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Стојановски Злате да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или во истиот рок, да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена на 
истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, П. бр. 1911/ 
92 (253) 

Пред овој суд се води постапка за сопственост по 
тужбата на тужителката Трајковска Веселинка од 
Скопје, ул. „Скоевска" бр. 92-б, против тужениот Трај-
ковски Цветанче кој се наоѓа во странство со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Трајковски Цветанче, да се 
јави во рок од 15 дена од објавуваното на огласот во 
судот. Во спротивно, судот од редот на адвокатите ќе 
му постави привремен застапник - полномошник кој ќе 
ги заштитува неговите права и интереси по предмет-
ниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XIII П. 
бр. 2028/92 (265) 

Пред Општинскиот суд Скопје И - Скопје е заве-
ден спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Есма Сељими од Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 9/1-4, 
против тужениот Ремзи Сељими од Скопје, со непоз-
ната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот Ремзи Сељими да се јави во 
Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавуваното на судскиот оглас или 
во истиот рок да ја достави својата точна адреса на 
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живеење. Во спротивно, ќе му биде поставен привре-
мен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во 
спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, III П. бр. 
2282/92. (266) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за иселу-
вање од стан по тужбата на Центарот за социјални 
работи - Дебар против тужените Шпенд Колеци, со 
непозната адреса и Лутфие Колеци, двајцата од Дебар. 

Се повикува тужениот Шпенд Колеци да се јави во 
Општинскиот суд во Дебар во рок од 30 дена. Доколку 
тужениот не се јави во судот, ќе му биде поставен при-
времен застапник. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 185/92. (269) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води спор за 
раскинување на договор за доживотна издршка по туж-
бата на тужителот Рамадан Етемов од Кочани, ул. 
„Гроздан Трифунов" бр. 50, против тужената Есма 
Алиова Етемова од Кочани, а сега на работа во Герма-
нија со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот, да достави адреса 
или определи полномошник кој ќе ја застапува во по-
стапката. 

Доколку таа не се јави во определениот рок, судот 
ќе и постави привремен застапник кој ќе ги застапува 
нејзините интереси до завршувањето на постапката. 

Од Општинискиот суд во Кочани, П.бр. 552/92. 
(268) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред овој суд се води постапка за докажување на 

смртта на лицето Најдо Петрески од с. Ерековци. Се 
повикува Најдо Петрески од с. Ерековци да се јави во 
Општинскиот суд во Прилеп, како и секој што знае за 
неговиот живот да јави на овој суд во рок од 30 дена од 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. По истекот на овој рок, лицето ќе 
се прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 592/92 (264) ^ 

Пред Општинскиот суд во Прилеп е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Хајровиќ 
Феким од село Десово, против тужената Хајровиќ Са-
фија, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Хајровиќ Сафија да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави нејзината точна адреса 
на живеење. 

Доколку не се јави во рок од 30 дена, ќе биде 
застапувана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 816/92 
(267) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Се повикува лицето Цобоски Митре од с. Долна 
Белица, Струга како и секој оној што зане за неговиот 
живот да се јави во Општинскиот суд во Струга во рок 
од 20 дена од објавуваното на огласот во „Службен 
весник на РМ“ и на огласната табла во Општинскиот 
суд Струга. 

Доколку наведеното лице или некој друг не се јави 
по предвидениот рок, судот ќе донесе решение со кое 
ќе се утврди смртта на лицето Цобоски Митре од с. 
Долна Белица - Струга. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 146/92. (251) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред овој суд во тек е постапка по оставината на 
покојниот Стефанов Кочо, порано од с. Нежилово, по-
чинат на 17.111.1986 година. Од имот покојниот има 
оставено недвижен имот - куќа и земја и движен имот. 

Се повикува наследникот Стефановски Атанасије, 
да се јави пред овој суд во рок од една година од денот 
на објавуваното на огласот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 7/87. 
(256) 

Пред овој суд во тек е постапка по оставината на 
покојната Спасовска Доста, порано од Титов Велес, 
почината на 5. VIII. 1984 година. 

Од имот покојната има оставено недвижен имот -
куќа со двор и земја. 

Се повикува наследникот Спасовски Благоја, да се 
јави пред овој суд во рок од една година од денот на 
објавуваното на огласот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, О. бр. 225/ 
88. , (258) 

Пред овој суд во тек е постапка по оставината на 
покојната Карпузова Марија, порано од Титов Велес, 
почината на 9.IV. 1979 година. 

Од имот покојната има оставено недвижен имот 
1-1/2 идеален дел од нива, на Пл. бр. 302 за КО Ори-
зари. 

Се повикуваат наследниците на покојната да се 
јават пред овој суд во рок од една годинак од денот на 
објавуваното на огласот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, О. бр. 5/90. 
(261) 

Пред овој суд во тек е постапка по оставината на 
покојниот Шаховиќ Аљо, порано од с. Горно Оризари, 
починат на 30.Х.1984 година. 

Од имот покојниот има оставено недвижен имот -
ниви, на ПЛ бр. 215 за КО Оризари. 

Се повикува наследничката Неима Бајлаклари да 
се јави пред овој суд во рок од една година од денот на 
објавуваното на огласот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, О. бр. 209/ 
84. (257) 

Пред овој суд во тек е постапка по оставината на 
покојната Брашнарова Руса, порано од Титов Велес, 
почината на 1.ХП. 1967 година. . 

Од имот покојната има оставено недвижен имот -
куќи со двор. 

Се повикува наследничката Марснска Наталија, да 
се јави пред овој суд во рок од една година од денот на 
објавуваното на огласот. 

Од Општинскиот суд во .Титов Велес, О. бр. 219/ 
87. ' (259) 

Пред овој суд во тек с постапка по оставината на 
покојниот Климкаров Миле, порано од Титов Велес, 
починат на 1.VIII. 1990 година. 

Од имот покојниот има оставено недвижен имот -
куќа и двор и покуќнина. 

Се повикуваат наследниците на покојниот, да се 
јават пред овој суд во рок од една година од денот на 
објавуваното на огласот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, О. бр. 165/ 
90. (260) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 

за сопственост по тужбата на тужителот Бислими Ја-
шар од с. Ѓермо против тужените Шаини Алајдин и 
Шаипи Авни двајцата од Тетово, а сега во странство со 
непознта адреса. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да се јават во судот, да достават 
адреса или овластат полномошник кој ќе ги застапува 
пред судот. 

Во спротивно, судот цреку Центарот за социјални 
работи ќе им постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 975/92. (255) 

Пред овој суд се води процес за законска издршка 
од страна на Зерафете Мирлинда и Шпад Браими сите 
од с. г. Речица, против Јакуп Браими од с. Орашје сега 
со непозната адреса во Швајцарија. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот на судот, да достави адреса 
или постави свој полномошник. 

Доколку тоа не го стори во определениот рок, 
судот ќе му постави старател кој се грижи за неговите 
права и обврски по овој процес. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1010/92. 
(254) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Дервиши Умерзади од Тетово, 
против Дервиши Руса од Тетово, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужената Дервиши Руса од Тетово да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена 
или одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе 
и постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзи-
ните права к интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1231/92. 
^ „ „ (262) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
утврдување на службеност по тужбата на Минир Џела-
дини с. Слатино и др, против Абдула Ахмети и др од с. 
Слатина. 

Се повикуваат тужениот Земри Демир Ахмети и 
Абдула Демир Ахмети двајцата од с. Слатина, а сега во 
Швајцарија, да се јават на Општинскиот суд во Тетово, 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во 
истиот рок да одредат полномошник. Во спротивно, 
преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му 
биде одреден застапник кој ќе ги заштитува до окончу-
вањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 875/92. (263) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 
Пред Општинскиот суд во Штип е покрената по-

стапка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Мирјана Ковачевиќ^ родена Кукувалиева од Штип про-
тив тужениот Бујадин Ковачевиќ од Бар Црна Гора СР 
Југославија, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Бујадин Ковачевиќ да се 
јави во Општинскиот суд во Штип, во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот, да достави точна адреса на 
престојувалиштето или да определи свој полномошник. 
Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застап-
ник по службена должност кој ќе ги застапува неговите 
интереси до завршувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 1153/92. (252) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр 125/92 

од 3 IX. 1992 година над СЗ „Новоградба - Прилеп“ отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (3021) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 119/92 
од 28. IX. 1992 година над СЗ „Водостопанство“ - Ресен отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3022) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 122/92 
од 3. IX. 1992 година над ТП „Центрокооп" - Охрид отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и Ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3023) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ог. бр. 116/92 
од 28. IX. 1992 година над СЗ „Слога Стан“ - Ресен отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3024) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ог. бр. 149/92 
од 28. IX. 1992 година над ПП „Кисела Вода“ с. Крушеани - Прилеп 
отвори стечајна постапка, но не Ја спроведе и Ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3025) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 128/92 
од 3. IX. 1992 година над СЗ „Прилеп“ - Прилеп отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3027) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Сг. бр. 113/92 
од 28. IX. 1992 година над СЗ „Стан“ - Ресен отвори стечајна постапка, 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3028) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ог. бр. 161/92 
од 28. IX. 1992 година над ПП „Јани Експорт“ Прилеп отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и Ја заклучи 

Од Окружниот стопанска суд во Битола. (3029) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ог бр. 131/92 
од 3. IX. 1992 година, над СЗ „Маркови Кули“ - Прилеп отвори сте-
чајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3030) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр. 89/92 
над ПП „Граѓа промет“ Прилеп отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (3031) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Сг. бр. 95/92 
од 3. IX. 1992 година над СЗ „Термоградба" - Струга отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3032) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ог. бр. 140/92 
од 28. IX 1992 година над ПП „Хамбери" - Прилеп отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и Ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (3033) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Сг. бр. 98/92 
од 10. IX. 1992 година над СЗ „ПелагониЈа" Битола, отвори стечајна 
постапка, но не Ја спроведе и ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (3034) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 72/92 од 15 X 1992 година Ја заклучи 
стечајната постапка над СЗ „Топинг стан“ - Кочани 

По правосилноста на решението, СЗ „Топиш- стан“ - Кочани се 
брише од регистарот на претпријатијата 

Решението може да го напаѓаат доверителите до Стопанскиот суд 
во Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (3035) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст 1)р. 612/91 од 12. V. 1992 г. отвори стечајна постапка над „Мето 
Комерц“ Претпријатие за деловни услуги, внатрешна и надворешна 
трговија од Скопје. 
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За стечаен судија се именува Никола Манговски, судија на ОВОЈ 
суд. За стечаен управител се определува Доксе Филиповски од СкопЈе, 
ул. „Бриселска“ бр. 7/3-6, тел. 258-375 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на ОВОЈ суд со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечај-
ниот должник за 23. XI. 1992 година во 8,20 часот во соба број 81 на ОВОЈ 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1455) 

ОБЈАВИ 
Врз основа на член 20-а од Законот за данокот од 

доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80, 38/81, 
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 
36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и „Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 36/91 и 55/91), 
Републичкиот завод за статистика го утврдува и обја-
вува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ ОКТОМВРИ 1992 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-

блика Македонија, во периодот јули-октомври 1992 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во првото 
полугодие од 1992 година, изнесува 164,8%. 

Директор 
Светлана Антоновска, с.р. 

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за дано-
ците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 12/ 
87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 21/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“, бр. 5/92), 
Републичкиот завод за статистика го утврдува и обја-
вува 
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ ОКТОМВРИ 1992 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-

блика Македонија, во периодот јануари-октомври 1992 
година, во однос на просечните цени на мало во 1991 
година, изнесува 1356,0%. 

Директор 
Светлана Антоновска, с.р. 
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