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42. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонка, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-

СТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

Се прогласува Законот за просторно и урбани-
стичко планирање, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 17 јануари 1996 година. 

Број 08-185/1 
17 јануари 1996 година Претседател 

Скопје на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредува планирањето на просторот, 
видовите и содржината на плановите, изработувањето 
и постапката за донесувањето на плановите, доделува-
њето на градежно земјиште, утврдувањето на услови за 
градба и надзор над (спроведувањето на Законот. 

Член 2 
Просторното и урбанистичкото планирање е конти-

нуиран процес кој се обезбедува со изработување, доне-
сување и спроведување на просторни и урбанистички 
планови кои меѓусебно се усогласуваат. 

Донесувањето на Просторен план на Републиката и 
урбанистички планови е задолжително. 

Член 3 
Изработувањето и донесувањето на просторните и 

урбанистичките планови се работи од јавен интерес. 
Член 4 

Со просторното и урбанистичкото планирање се 
обезбедува порамномерен просторен развој, раци-
онално уредување и користење на просторот, услови за 
хумано живеење и работа на граѓаните. 

Со просторното и урбанистичкото планирање се 
предвидуваат мерки за заштита и унапредување на жи-
вотната средина и природата, заштита од воени разур-
нувања, од природни и технолошки непогоди. 

Член 5 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следното значење: 

- просторен план, е план за уредување и користење 
на земјиштето на пошироко подрачје, како што е: по-
драчје на општина и градот Скопје; регион, национален 
парк или територијата на државата; 

- урбанистички план, е план за уредување и кори-
стење на земјиштето на потесно подрачје, како што е: 
град, населба, село или друго подрачје предвидено за 
градба; 

- намена на земјиште, е планска определба за це-
лите за користење или изградба на земјиштето, со одре-
ден вид на објекти; 

- урбано подрачје, е земјиштето определено со гра-
ници во чии рамки е планирана изградба или уреду-
вање; 

- инфраструктура, е плански приказ на постојните и 
планираните подземни и надземни инсталации и об-
јекти од областа на: сообраќајот, електричните инста-
лации, гасоводи, нафтоводи, водовод и канализација, 
топлификација, телекомуникации и други инсталации; 

- урбанистички санациони мерки, се плански мерки 
со кои во одредено подрачје се зголемува квалитетот на 
домувањето и живеењето на граѓаните; 

- бариери, се вештачки градежни пречки во градо-
вите и другите урбани простори, кои оневозможуваат 
непречено движење на инвалидизирани лица; 

- инвеститор, е правно или физичко лице, кој врз 
основа на закон се стекнал со решение ,за услови за 
градба; 

- градежна парцела, е Земјиште предвидено за 
градба на објект и дворно место со содржини кои се во 
функција на објектот; 

- регулациона линија, е линија на разграничување 
меѓу градежна парцела и јавна сообраќајна површина; 

- градежна линија, е линија која ја определува гра-
ницата до која може да се гради објектот; 

- нивелманско решение, е вертикална претстава со 
технички податоци за положбата и наклонот на улич-
ната мрежа и односот кон планираните објекти и тере-

нот; 
- мрежа на оски на сообраќајниците, е графички 

приказ со технички податоци за вертикална и хоризон-
тална положба на вкрсните точки и оските на сообра-
ќајниците во однос на теренот; 

- ажурирани геодетски подлоги, се геодетски карти 
во соодветен размер, со приказ на најнова постојна 
состојба на изграденост на објекти и инсталации на 
одредено подрачје и вертикална претстава на теренот 
со метод на изохипси и 

- услови за градба, се услови кои го определуваат 
видот, големината, начинот на градба и други услови за 
изградба на објект. 

Член 6 
За спроведување на просторните и урбанистичките 

планови, се применуваат одредбите од Законот за 
општа управна постапка, доколку со овој закон не е 
поинаку уредено. 

II. ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 
а) Видови и содржина на планови 

Член 7 
Во зависност од просторот кој е предмет на плани-

рање се донесуваат следните планови: 
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1. Просторни планови 
- просторен план на Републиката; 
2. Урбанистички планови 
- генерален урбанистички план; 
- детален урбанистички план; 
- урбанистичка документација за населено место во 

општината и 
- урбанистички план за граничен премин и за лока-

литет со објекти од јавен интерес. 
Член 8 

Просторниот план на Републиката е основа за уре-
дување и користење на просторот на територијата на 
Република Македонија. 

Просторниот план на Републиката содржи: основна 
намена на земјиштето, насоки за уредување и кори-
стење на просторот, просторна разместеност на објек-
тите од стопанска и нестопанска дејност, мрежа на на-
селените места, просторна разместеност на сообра-
ќајна и друга инфраструктура, насоки и мерки за заш-
тита и унапредување на животната средина и приро-
дата, мерки за заштита од воени разурнувања, при-
родни и технолошки непогоди, одредби за спроведу-
вање на планот и соодветни графички прикази. 

За спроведување на Просторниот план на Републи-
ката може по потреба да се изработуваат: просторен 
план на регион, национален парк, подрачје на град 
Скопје и на општина. 

Член 9 
Со просторните планови од член 8 став 3 од овој 

закон, подетално се планира уредувањето и користе-
њето на просторот на регионот, националниот парк, 
градот Скопје и општината. 

Просторните планови од став 1 на овој член содр-
жат: насоки за намена на, земјиштето и користењето на 
просторот, просторна разместеност на населените 
места и објектите од стопанска и нестопанска дејност, 
сообраќајна и друга инфраструктура, плански мерки за 
заштита и унапредување на животната средина и приро-
дата, мерки за заштита од воени разурнувања, при-
родни и технолошки непогоди, одредби за спроведу-
вање на просторниот план и соодветни графички при-
кази. 

Член 10 
Генерален урбанистички план се донесува за по-

драчје на населено место, стопански комплекс и за 
други подрачја предвидени за градба. 

Генералниот урбанистички план содржи особено: 
намена на земјиштето и функционална организација на 
подрачјето опфатено со планот, со граници на опфатот 
на урбаното подрачје, решенија за генерални водови и 
објекти на сообраќајна и друга инфраструктура, ос-
новни услови за изградба на станбени, стопански, јавни, 
спортско-рекреативни и други објекти, градежни и ре-
гулациони линии и максимални висински коти, плански 
мерки за заштита и унапредување на животната сре-
дина и природата, природното и градителското наслед-
ство, урбани санациони мерки и мерки за заштита од 
воени разурнувања, природни и технолошки непогоди, 
одредби за спроведување на планот, билансни показа-
тели и соодветни графички прикази. 

Член 11 
Детален урбанистички план се донесува за одделни 

делови на населените места и други подрачја за кои е 
донесен генерален урбанистички план. 

Деталниот урбанистички план содржи особено: план 
на намена на просторот и објектите, план на градежни 
парцели и површина за изградба на објекти определени 
со регулациони и градежни линии, максимална висина 
на објектите и други поблиски услови за изградба, план 
на сообраќајна мрежа со нивелманско решение и мрежа 

на оски со геодетски податоци, решенија за секундарни 
водови и објекти на инфраструктура, услови за спречу-
вање на архитектонските бариери, урбани санациони 
мерки и плански мерки за заштита и унапредување на 
животната средина и природата, природното и гради-
телското наследство, за заштита од воени разурнувања, 
природни и технолошки непогоди, одредби за спроведу-
вање на планот, билансни показатели и соодветни гра-
фички прикази. 

Детален урбанистички план се изработува на ажури-
рани геодетски подлоги. 

Член 12 
Урбанистичка документација за населено место во 

општината, се донесува за населено место од селски 
карактер. 

Урбанистичката документација од став 1 на овој 
член, содржи особено: намена на површините со гра-
ници на опфатот, основна сообраќајна мрежа и друга 
инфраструктура, услови и режим за градба и соодветни 
графички прикази. 

б) Изработување и постапка за донесување; на планови 

Член 13 
За изработување на плановите од член 7 од овој закон, 

Владата на Република МакедЅбија донесува годишна 
програма. 

Годишната програма од став 1 на овој член се фи-
нансира од Буџетот на Републиката. 

Член 14 
Урбанистичките планови за одделни подрачја од 

населено место, населби и нивни делови можат да се 
изработуваат и надвор од Програмата од член 13 став 1 
на овој закон. 

Изработката на плановите од став 1 на овој член ги 
финансираат општините и Град Скопје и заинтересира-
ните правни и физички лица. 

Член 15 
За изработување на плановите од член 7 на овој 

закон, Владата на Република Македонија основа Јавно 
претпријатие. 

Јавното претпријатие има својство на правно лице со 
права, обврски и одговорности утврдени со закон. 

Дејноста на Јавното претпријатие ги опфаќа след-
ните работи: 

- изработување на просторни планови; 
- изработување на урбанистички планови; 
- изработување на стручни анализи, студии и инфор-

мации за состојбите во планирањето,мониторинг и кон-
трола во спроведувањето на плановите; 

- изработување на регулативи, нормативи и стан-
дарди за планирање и 

- изработување на услови за градба (изводи од про-
сторен и урбанистички план), по барање на инвести-
тори и други заинтересирани правни и физички лица. 

Владата на Република Македонија ќе донесе пропис 
со кој ќе се определи организацијата на Јавното прет-
пријатие од став 1 на овој член. 

Член 16 
Изработување на урбанистички план, освен генера-

лен урбанистички план, може да врши и организација, 
односно институција, овластена од Министерството 
надлежно за работите на урбанизмот. 

Овластување од став 1 на овој член може да добие 
организацијата, односно институција која во редовен 
работен однос има најмалку 3 (три) овластени лица - со 
лиценца за изработка на просторни и урбанистички 
планови. 

Носител на изработување на просторни и урбани-
стички планови може да биде дипломиран архитект кој 
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поседува лиценца за вршење на оваа дејност и кој е 
должен во тимот да вклучи стручни лица од различни 
области со најмалку VIII степен на стручна подготовка. 

За добивање на лиценца од став 3 на овој член се 
полага испит пред комисијата што ја определува мини-
стер надлежен за работите на урбанизмот. 

Начинот и програмата за полагање на испит за доби-
вање на лиценца, пропишува министер надлежен за ра-
ботите на урбанизмот. 

Член 17 
Плановите од член 7 на овој закон се изработуваат 

како нацрт и предлог на план. 
По нацртот на просторниот план на Републиката, 

просторните планови на регион, национален парк, Град 
Скопје и на општина, генералниот урбанистички план, 
како и за урбанистички план за граничен премин и за 
локалитет со објекти од јавен интерес, се организира 
стручна расправа, со учество на претставници на орга-
ните и организациите од подрачјето опфатено со пла-
нот. 

По нацртот на деталниот урбанистички план и урба-
нистичка документација за населено место во општина, 
се спроведува јавна анкета. 

Стручната расправа по нацртот на просторниот 
план на Републиката и просторниот план на регион и 
национален парк, ја организира Министерството над-
лежно за работите на урбанизмот. 

Стручната расправа по просторниот план на опш-
тина и на Град Скопје и по генералниот урбанистички 
план, како и јавната анкета по деталниот урбанистички 
план и урбанистичка документација за населено место 
во општина, ги организира општината, односно Градот 
Скопје. 

Член 18 
Јавната анкета од член 17 став 3 на овој закон, се 

спроведува со излагање на планот на јавно место нај-
малку 15 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и 
правни лица од конкретното подрачје опфатено со пла-
нот, доставуваат писмени забелешки, на анкетни ли-
стови, до организаторот на анкетата. 

За времето и местото каде ќе биде изложен планот, 
задолжително се објавува соопштение во јавните гла-
сила. 

За стручната расправа и јавната анкета од член 17 
ставови 2 и 3 на овој закон, Министерството надлежно 
за работите на урбанизмот, изготвува извештај со обра-
зложение за ^прифатените забелешки, кој се доста-
вува заедно со предлогот на планот на усвојување. 

Член 19 
На нацртот на плановите од член 7 на овој закон, 

пред организирањето на стручна расправа и јавна ан-
кета, се врши стручна ревизија. 

Стручната ревизија на просторните и урбанистич-
ките планови ја врши стручно-научна институција или 
комисија што ги определува министерот надлежен за 
работите на урбанизмот. 

Стручната комисија од став 2 на овој член се опреде-
лува од претставници на органите на управата и иста-
кнати научни и стручни работници. 

Член 20 
Измените и дополнувањата на плановите од член 7 

на овој закон се вршат по иста постапка пропишана за 
нивно донесување, доколку со овој закон не е поинаку 
уредено. 

Потребата за измена и дополнување на просторен и 
урбанистички план се утврдува со ревизија на планот. 
Ревизијата е задолжителна по изминат период од: 

- 15 години за просторен план; 
- 10 години за генерален урбанистички план и 
- 5 години за другите урбанистички планови. 

Урбанистичките планови кои не се ревидирани по 
истекот на роковите од став 2 на овој член, ќе се сметаат 
за недонесени. 

Член 21 
Органите, организациите и претпријатијата се 

должни на изработувачот да достават податоци и друга 
документација со која располагаат, заради изработка 
на плановите од член 7 на овој закон. 

Член 22 
Собранието на Република Македонија донесува 

Просторен план на Републиката. 
Просторниот план на регион, национален парк, по-

драчје на Град Скопје и на општина, урбанистичките 
планови за граничните премини и за други локалитети 
со објекти од јавен интерес, ги донесува Владата на 
Република Македонија. 

Општината донесува урбанистички планови од член 
7 точка 2 алинеи 1, 2 и 3 на овој закон. 

Градот Скопје донесува генерален урбанистички 
план на Град Скопје. 

Општината од подрачјето на Град Скопје донесува 
детален урбанистички план и урбанистичка документа-
ција за населено место за подрачјето на општината. 

Урбанистичките планови од ставовите 3, 4 и 5 на 
овој член, можат да се спроведуваат по издавање на 
согласност од Министерството надлежно за работите 
на урбанизмот. 

Плановите за кои не е издадена согласност од став 6 
на овој член, се сметаат дека не се донесени. 

Член 23 
Со согласноста од став 6 на член 22 од овој закон, се 

потврдува дека планот е донесен согласно со: одред-
бите на овој закон, прописите донесени врз основа на 
овој закон и другите прописи. 

Согласноста од став 1 на овој член, се издава во рок 
од 30 дена од поднесувањето на барањето од страна на 
доносителот на планот, а доколку не се издаде во овој 
рок, ќе се смета дека истата е издадена. 

Член 24 
Собранието на Република Македонија, Владата на 

Република Македонија, Советот на општина односно 
на Град Скопје, во случај на вонредна состојба (при-
родни и други непогоди со поголем обем на материјална 
штета), може по скратена постапка да донесе измена и 
дополнување на плановите од член 7 на овој закон, во 
кој случај не се применуваат одредбите од член 17 на 
овој закон, односно плановите се изработуваат како 
предлог на план. 

Член 25 
Изградбата во населено место, кое нема урбани-

стичка документација за населено место во општина, 
може да се врши, до нејзино донесување, под услови и 
на начин што со општ акт ќе ги утврди општината. 
Општиот акт се донесува по претходна согласност на 
Министерството надлежно за работите на урбанизмот. 

Член 26 
Неизградено градежно земјиште, предвидено со ур-

банистички план за определена намена, може привре-
мено, но не подолго од две години, да се користи до 
реализација на планот, под услови и начин определен со 
пропис. 

Член 27 
Министерот надлежен за работите на урбанизмот, 

ќе пропише: 
- поблиска содржина и начинот на графичка обра-

ботка на плановите (член 7); 
- начин и програма за полагање на испит за доби-

вање на лиценца (член 16); 
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- начин и постапка за донесување на плановите (чле-
нови 17 и 18); 

- стандарди и нормативи за планирање (членови 10, 
11 и 12); 
- начин и постапка за урбани санациони мерки (член 

11) и 
- начин на користење на неизградено градежно зем-

јиште (член 26). 

III. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
Член 28 

Градежно и друго земјиште, предвидено за градба 
(во натамошниот текст: градежно земјиште), со кое 
управува Републиката, се доделува на користење на 
физички и правни лица заради изградба на објекти. 

Со решение за доделување на градежно земјиште се 
утврдува инвеститор - корисник на градежно земјиште. 

Доделувањето на градежно земјиште го врши Мини-
стерството надлежно за работите на урбанизмот. 

Против решението од став 3 на овој член може да се 
изјави жалба до Владата на Република Македонија. 

Член 29 
Градежно земјиште се доделува со јавно наддавање и 

со непосредна спогодба. 
Кога градежно земјиште се доделува со јавно надда-

вање, почетна цена на земјиштето претставува цената 
утврдена с-о Програмата за уредување на градежно зем-
јиште, која не може да биде пониска од пазарната цена. 

Кога градежното земјиште се доделува со непо-
средна спогодба, се плаќа надоместок. Надоместокот 
се утврдува со Програма за уредување на градежното 
земјиште. 

Кога градежно земјиште што се доделува, не е оп-
фатено со Програмата за уредување на градежното 
земјиште, висината на надоместокот претставува вред-
носта на потребни вложувања за негово уредување со-
гласно со закон. 

Средствата што се остваруваат од доделеното гра-
дежно земјиште се приход на општината, односно Гра-
дот Скопје, а се користат за надоместување на трошо-
ците за уредување на градежното земјиште. 

Член 30 
Поблиските услови, начинот и постапката за доде-

лување на градежното земјиште, ги пропишува Владата 
на Република Македонија. 

Правата и обврските меѓу Републиката и инвестито-
рот - корисникот на градежното земјиште, се уредуваат 
со договор. 

IV. УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
Член 31 

За изградба, доградба, надградба и реконструкција 
на објекти, на инвеститорот му се издава решение за 
услови за градба. 

Решение за условите за градба содржат општи и 
урбанистичко-архитектонски услови кои се утврдени во 
плановите од член 7 на овој закон, односно актите од 
членовите 25 и 34 на овој закон и графичкиот прилог 
кој претставува извод од плановите за објектот што ќе 
се гради и земјиштето потребно за неговата употреба, 
како и условите од посебните прописи од областа на 
одбраната, сообраќајот и врските, виталните системи 
за снабдување (вода, струја, гас и канализација), зашти-
тата од земјотреси, пожари, технолошки хаварии, заш-
тита на животната средина, земјоделското земјиште и 
заштита на добрата од општ интерес. 

Решението за услови за градба од став 1 на овој 
член, содржи и услови утврдени со дополнителни норми 
и правилници од областа на архитектурата, утврдени со 
закон. 

Член 32 
За добивање решение за услови за градба на стопан-

ски, деловни и јавни комплекси, условите за градба 
можат да се утврдуваат по претходно изработен урба-
нистички проект. 

Урбанистичкиот проект содржи идејни проекти на 
објектите и инфраструктурата, изработени врз основа 
на програма на инвеститорот. 

За изградба на објекти кои со употребата можат да 
ја загадуваат животната средина, условите за градба се 
утврдуваат по претходно изготвен елаборат за заштита 
на животната средина. 

Член 33 
Решението за услови за градба има важност две го-

дини, за објекти од јавен интерес, односно една година 
за други објекти, во кој рок инвеститорот е должен да 
обезбеди одобрение за градење. 

Во случај кога е донесен нов урбанистички план, а 
инвеститорот не започнал со градба, решението за 
услови за градба, издадено врз основа на претходниот 
план, престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во став 1 на овој член. 

Член 34 
По исклучок за простори вон населено место за кои 

е донесен просторен план или во населено место за кое 
е донесен генерален урбанистички план, а не е донесен 
детален урбанистички план, услови за градба на објект 
од јавен интерес утврден со закон и за стопански об-
јекти од значење за Републиката можат да се определат 
со акт на Владата на Република Македонка. 

Член 35 
Врз основа на условите за градба утврдени со урба-

нистичките планови, органот на управата надлежен за 
геодетските работи, изготвува записник со геодетски 
податоци за земјиштето што му припаѓа на објектот за 
неговата редовна употреба и други податоци потребни 
за решавање на имотно-правните односи, доделување 
на земјиштето и утврдување на правото на градба, со-
гласно со законот. 

Член 36 
Инвеститорот по добивање на решение за услови за 

градба плаќа надоместок наменет за финансирање на 
изработка на просторни и урбанистички планови, и тоа: 

- 1 % од просечна плата во стопанството во Републи-
ката од претходната година, по м2 предвидена нето ко-
рисна површина, што го плаќа инвеститорот за из-
градба на нов објект; 

- 0,5% од просечна плата во стопанството во Репу-
бликата од претходната година, по м2 предвидена нето 
корисна површина, што го плаќа инвеститорот за над-
градба и доградба на објект и 

- 0,3% од просечна плата во стопанството во Репу-
бликата од претходната година, по м2 предвидена нето 
корисна површина, што го плаќа инвеститорот за ре-
конструкција на објект. 

Средствата наменети за изработка на просторни и 
урбанистички планови, од став 1 на овој член, се приход 
на Буџетот на Републиката. 

Член 37 
Сопствениците на изградени објекти во општин-

ските центри, Градот Скопје и другите урбанизирани 
подрачја предвидени за градба, плаќаат надоместок за 
користење на урбанизиран простор, и тоа 50% од утвр-
дената даночна обврска по основа на данок на имот. 

Утврдувањето и наплатата на надоместокот од став 
1 на овој член, го врши органот за јавни приходи, со 
посебно решение, согласно со одредбите на Законот за 
даноците на имотот. 
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Средствата од став 1 на овој член се приход на Буџе-
тот на Републиката, а се користат за изработка на про-
сторни и урбанистички планови. 

Член 38 
По барање на странката, трошоците направени за 

работите кои не се врзани за издавање на управни акти, 
паѓаат на товар на барателот. 

Министерот надлежен за работите на урбанизмот, 
ќе донесе правилник за висина на трошоците од став 1 
на овој член. 

V. НАДЗОР 
Член 39 

Надзор над спроведувањето на овој закон, како и на 
прописите донесени врз основа на него, врши Мини-
стерството надлежно за работите на урбанизмот. 

Член 40 
Работите од член 39 на овој закон, од областа на 

урбанизмот ги врши Републичкиот инспекторат за гра-
дежништво и урбанизам, како орган во состав на Мини-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина. 

Член 41 
Работите на урбанистичка инспекција, ги вршат ур-

банистички инспектори. 
За урбанистички инспектор може да се назначи лице 

со VIII степен стручна подготовка, дипломиран инже-
нер архитект, со најмалку две години работно искуство. 

Член 42 
Урбанистички инспектор, има легитимација, чиј 

образец и начин на издавање го пропишува министерот 
надлежен за работите на урбанизмот. 

Член 43 
При вршење на инспекциски надзор, урбанистич-

киот инспектор проверува особено: 
- дали изградбата на објектот на одредено подрачје 

се врши или е извршена во согласност со плановите од 
член 7 на овој закон; 

- дали условите за градба се издадени согласно со 
плановите од член 7 и одредбите на овој закон и 

- дали објектот се гради согласно со условите за 
градба. 

Член 44 
При вршење на инспекциски надзор, урбанистич-

киот инспектор има право и должност да нареди: 
- уривање на објектот или негов дел и доведување на 

просторот во првобитна состојба, во случај кога истиот 
се гради или е изграден спротивно на одредбите од член 
43 алинеја 1 на овој закон и 

- запирање на понатамошното градење на објектот, 
во случај кога истиот се гради спротивно на одредбите 
од член 43 алинеја 3 на овој закон. 

Кога урбанистичкиот инспектор ќе донесе решение 
за уривање или запирање на натамошното градење на 
објектот, во смисла на став 1 алинеи 1 и 2 од овој член, 
должен е за тоа да ја извести службата надлежна за 
издавање на одобрение за градба. 

Ако урбанистичкиот инспектор утврди дека објек-
тот не се гради според плановите од член 7 на овој 
закон и според условите за градба, а надлежниот орган 
го поништил одобрението за градење, ќе донесе реше-
ние за уривање на објектот. 

Кога градбата на објектот продолжува и по донесе-
ното решение за запирање на понатамошното градење 
на објектот, согласно со став 1 алинеја 2 на овој член, 
урбанистичкиот инспектор ќе донесе решение за ури-
вање на дополнително изградениот дел на објектот. 

Член 45 
Ако урбанистичкиот инспектор утврди дека усло-

вите за градба се издадени спротивно на плановите од 
член 7 на овој закон, ќе поднесе предлог до надлежниот 
орган за поништување на решението за определување 
на услови за градба (член 43 алинеја 2). 

Член 46 
Жалбата против решението од член 44 на овој за-

кон, не го одлага извршувањето на решението. 
При уривањето на започнат или изграден објект или 

на негов дел, кога истиот се гради или е изграден спро-
тивно на одредбите од член 43 алинеи 1 и 3 на овој 
закон и во случај кога е донесено решение за уривање 
согласно со член 44 ставови 3 и 4 на овој закон, инвести-
торот нема право на надоместок. 

Трошоците за уривање на објектот или на негов дел 
и за отстранување на материјалот, во случај кога е 
донесено решение за уривање согласно со член 44 став 1 
алинеја 1 и ставовите 3 и 4 на овој закон, паѓаат на 
товар на инвеститорот. 

Член 47 
По жалба против решението од член 31 на овој за-

кон, во второстепена постапка решава надлежната ко-
, мисија на Владата на Република Македонија. 

По жалба против решението од член 44 на овој 
закон, во второстепена постапка, решава Комисијата 

' на Владата на Република Македонија. 

Член 48 
Ако врз основа на наод на урбанистичкиот инспек-

тор, се утврди дека на државното земјиште, по влегу-
вање на сила на овој закон, се гради објект без решение 
за услови на градба, изградениот објект станува соп-
ственост на државата. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Со казна затвор од три до шест месеци или со па-

рична казна ќе се казни за кривично дело одговорното 
лице на претпријатието и на друго правно лице, како и 
физичко лице, кое како инвеститор без прибавено ре-
шение за услови за градба, гради објект спротивно на 
просторниот и урбанистички план. 

Член 50 
Со парична казна од пет до дваесет плати, ќе се 

казни за прекршок претпријатие и друго правно лице, 
ако не го урне или не ја запре изградбата на објектот 
или изведувањето на други работи, по налог на урбани-
стичкиот инспектор (член 44). 

Со парична казна од една до три плати, ќе се казни 
за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице 
на претпријатието и друго правно лице. 

Со парична казна од една до три плати, ќе се казни 
за прекршок одговорното лице на органот, организаци-
јата, претпријатието и друго правно лице, ако не до-
стави податоци и друга документација, со која распо-
лага, заради изработка на просторни и урбанистички 
планови (член 21). 

Со парична казна од една четвртина до една поло-
вина плата, ќе се казни за прекршок физичко лице, ако 
не го урне или не ја запре изградбата на објектот или 
изведувањето на други работи, по налог на урбанистич-
киот инспектор (член 44). 

Со парична казна во висина од трикратен износ од 
утврдениот надоместок за користење на урбанизиран 
простор, ќе се казни правно или физичко лице, кое не 
го платило надоместокот з.а претходната година (член 
37). 
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VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 51 

Основните урбанистички планови донесени пред 
влегувањето во сила на овој закон, се применуваат како 
генерални урбанистички планови, до нивното усогласу-
вање со овој закон, но не подолго од две години, после 
кој рок ќе се смета дека плановите не се донесени. 

Урбанистичките проекти донесени пред влегува-
њето во сила на овој закон, се применуваат како де-
тални урбанистички планови, до нивно усогласување со 
овој закон, но не подолго од две години. 

Деталните урбанистички планови донесени пред 31 
декември 1991 година, доколку по истекот на две го-
дини од донесувањето на овој закон, не се усогласат, ќе 
се смета дека не се донесени. 

До донесувањето на урбанистичка документација за 
населено место во општина, остануваат во сила урбани-
стичките планови за помали населени места. 

Во случаите кога деталните урбанистички планови 
не се усогласени со одредбите на овој закон, генерал-
ните урбанистички планови донесени според одредбите 
на овој закон, ќе се применуваат како детални урбани-
стички планови. 

Член 52 
Јавното претпријатие од член 15 на овој закон се 

основа во рок од шест месеци од влегувањето во сила на 
овој закон. 

До основањето на Јавното претпријатие од член 15 
на овој закон, изработката на плановите од член 7 на 
овој закон, како и довршувањето на започнатите пла-
нови, ќе ги вршат претпријатијата регистрирани за 
изработка на просторни и урбанистички планови. 

Прописот од член 15 став 4 на овој закон, ќе се 
донесе во рок од три месеци од влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 53 
Сите претпријатија и заводи, регистрирани за изра-

ботка на просторни и урбанистички планови се должни 
да му достават на Министерството надлежно за рабо-
тите на урбанизмот и оригинална документација и под-
логи на сите планови во рок од три месеци по влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 54 
Во случаите кога по донесување на просторен или 

урбанистички план објект изграден до влегување во 
сила на овој закон без решение за услови за градба се 
потврдува со донесениот план, постапка за издавање на 
решение за услови за градба се спроведува според 
одредбите на овој закон. 

Доколку инвеститорот на објектот од став 1 на овој 
член, во рок од една година од донесување на планот со 
кој му се потврдува изградбата на објектот, не ја пре-
кине постапката за издавање на решението за услови за 
градба, ќе се применат одредбите од член 48 на овој 
закон. 

Член 55 
Постапката за доделување на градежно земјиште, 

започната пред денот на влегување во сила на овој 
закон, ќе се доврши според одредбите на Законот за 
градежно-земјиште и прописите донесени врз основа на 
него. 

Член 56 
Урбанистичките планови за кои постапката за нив-

ното донесување е започната пред влегување во сила на 
овој закон, ќе се донесат според одредбите на Законот 
за системот на просторното и урбанистичкото плани-
рана („Службен весник на Република Македонија“ број 
38/85, 18/89, 38/90, 62/93). 

Член 57 
Владата на Република Македонија ќе донесе пропис 

од член 30 на овој закон во рок од три месеци од денот 
на влегување во сила на овој закон. 

Министерот надлежен за работите на урбанизмот, 
ќе донесе поблизок пропис од членовите 16, 27, 38 и 42 
на овој закон во рок од три месеци од денот на влегу-
вање во сила на овој закон. 

До донесување на прописите од став 1 на овој член 
ќе се применуваат подзаконските прописи што важеле 
до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 58 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, пре-

станува да важи Законот за системот на проста рното и 
урбанистичкото планирање („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 38/85, 18/89, 38/90 и 62/93) и 
членовите 14, 36, 37 и 37-а од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
број 10/79,18/89 и 21/91). 

Член 59 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

43. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДА-
НОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за данокот на промет на производи и 
услуги, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 17 јануари 1996 година. 

Број 08-186/1 
17 јануари 1996 година Претседател 

Скопје на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ 
Член 1 

Во Законот за данокот на промет на производи и 
услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
број 34/92,62/92, 63/92,3/93,4/93, 80/93 и 42/95), по член 
6-а се додава нов член 6-б, кој гласи: 

"Член 6-б 
Производствено претпријатие, производствен дуќан 

и увозник можат, под условите од член 6 на овој заков, 
да продаваат материјал за репродукција, опрема и ре-
зервни делови за таа опрема, без пресметување и пла-
ќање данок на трговско претпријатие, врз основа на 
доставена изјава за набавка на материјал за репродук-
ција, опрема и резервни делови за таа опрема од страна 
на познат корисник - производствено претпријатие или 
производствен дуќан. 
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Производствено претпријатие, производствен дуќан 
и увозник можат на трговски претпријатија да прода-
ваат производи од членот 14 став 1 точка 6 на овој закон 
без пресметување и плаќање на данокот на промет на 
производи, врз основа на доставена изјава од страна на 
Армијата на Република Македонија и Министерството 
за внатрешни работи, со исполнувањето на условите од 
член 6 на овој закон“. 

Член 2 
Во членот 19 став 1 точка 13) на крајот од речени-

цата се брише зборот „и“, а во точката 14) на крајот од 
реченицата точката се заменува со точка и запирка и се 
додава сврзникот „и“, а по точката 14) се додава нова 
точка 15), која гласи: 

„15) на услугите што се вршат на странски дипло-
матски и конзуларни Претставништва, на странски ди-
пломатски персонал и на конзуларни функционери врз 
основа на потврда од Министерството за финансии, а 
по претходно добиена согласност од Министерството за 
надворешни работи, под услов на реципроцитет“. 

Член 3 
Членот 54-а се менува и гласи: 
„За извршениот извоз на производи, даночниот 

обврзник има право на поврат на платениот данок при 
набавката на производите кои ги извезол. 

Барањето за поврат на платениот данок од став 1 на 
овој член, со потребната документација за извршениот 
извоз (извозна царинска декларација, фактура за извр-
шената набавка на производите и доказ за извршеното 
целосно плаќање по истата фактура), се поднесува до 
органот за јавни приходи во општината. 

Доколку извозникот, извозната царинска деклара-
ција ја достави до продавачот на производите кои извоз-
никот ги извезол, пред денот во кој на продавачот на 
производите му пристигнува обврската за плаќање на 
данокот на промет за истите производи, нема обврска 
да го плати данокот на промет на производите. Како. 
доказ за ова му служи извозната царинска декларација 
доставена од извозникот на производите, а извозникот 
го одобрува за износот на данокот на промет со книжно 
известување. 

Решение за остварување право на поврат на плате-
ниот данок на промет на производи, донесува органот 
за јавни приходи и тоа најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на поднесување на барањето. Доколку во тој рок 
не се донесе решение за поврат на платениот данок на 
промет, рдносно ослободување од данокот на промет за 
секој ден на доцнење натаму се плаќа камата на сред-
ствата кои треба да се повратат, односно ослободат во 
висина од 0,5% за секој ден доцнење“. 

Член 4 
Членот 54-б се менува и гласи: 
„За продадените производи за репродукција и 

опрема, на начин и под условите определени во член 6 
на овој закон, даночниот обврзник има право наредната 
аконтација на данокот на промет на производи да ја 
намали за износот на пресметаниот и платениот данок 
при набавката доколку аконтациите ги плаќа според 
фактурирана реализација. 

За продадените производи за репродукција и 
опрема, на начин и под условите определени во член 6 
на овој закон, даночниот обврзник по тримесечната 
пресметка на данокот на промет има право на поврат на 
данокот на промет за износот на пресметаниот и плате-
ниот данок на промет при набавката на тие производи“. 

Член 5 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за данокот на промет на произ-

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

44. 
УКАЗ бр. 7 
од 19.1.1996 година 

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/92). 

СЕ УНАПРЕДУВА 
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 

Генерал-потполковник Трајче Јован Крстевски, ЕМБГ: 
0312938450066, сега: заменик началник на Генералшта-
бот на АРМ. 

Овој указ да се изврши веднаш. 

Број 08-35 
19 јануари 19% година Претседател 

Скопје на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

45. 
УКАЗ бр. 8 
од 19.1.1996 година 

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/92). 

СЕ' УНАПРЕДУВА 
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ-ПОТПОЛКОВНИК 

Генерал-мајор Јанакие Јован Манасиевски, ЕМБГ: 
2701943450078, сега: помошник на НГШ за ОНР и б/г 

Овој, указ да се изврши веднаш. 

Број 08-36 
19 јануари 19% година Претседател 

Скопје на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

46. 
УКАЗ бр. 9 
од 22.1.1996 година 

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/92) 

СЕ РАЗРЕШУВА 

Генерал-полковник Драгољуб Панче Боцинов, 
ЕМБГ: 2710933450141 од должноста началник на 
Генералштабот на АРМ. 
Разрешувањето од должноста да се изврши на 22.1.1996 
година со што му престанува и службата во постојаниот 
состав на Армијата на Република Македонија поради 
навршени 40 години стаж на осигурување и стекнување 
со право за лична пензија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
Број 08-37 

22 јануари 19% година Претседател 
Скопје н а Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 
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47. 
УКАЗ бр. 10 
од 22.1.1996 година 

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/92) 

СЕ ПОСТАВУВА 
ЗА НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМ 

г 

Генерал-полковник Трајче Јован Крстевски, 
ЕМБГ: 0312938450066 сега: заменик началник на Гене-
ралштабот на АРМ. 
Овој указ да се изврши веднаш. 

Број 08-38 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

48. 
УКАЗ бр. 11 
од 22.1.1996 година 

Врз основа на член 15, став 1, точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/92) 

СЕ ПОСТАВУВА 
ЗА ЗАМЕНИК НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛШТА-
БОТ НА АРМ 

Генерал-потполковник Јанакие Јован Манасиевски, 
ЕМБГ: 2701943450078, сега: помошник на НГШ за ОНР 
и б/г. 
Овој указ да се изврши веднаш. 

Број 08-39 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

49. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр, 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонка, на 
седницата одржана на 25 декември 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство, за нор-
мативно - правни и управни работи во Републичкиот 
санитарен и здравствен инспекторат, се назначува Сне-
жана Чичевалиева, досегашен советник за нормативно 
- правни и управни работи во Републичкиот санитарен 
и здравствен инспекторат. 

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

Бр. 17-2972/2 
25 декември 1995 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

50. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 декември 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство, за пре-
вентивна здравствена заштита, се назначува Донка Ма-
нева, доктор на медицина, досегашен советник за ре-
зерви на лекови во Министерството за здравство. 

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

Бр 17-2973/2 Претседател на Владата 
25 декември 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
51. -

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 декември 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство, за епиде-
миологија, се назначува Борка Кишманова, доктор на 
медицина, досегашен советник по епидемиологија во 
Министерството за здравство. 

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

Бр 17-2974/2 Претседател на Владата 
25 декември 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
52. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 декември 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство, за бол-
ничка здравствена заштита, се назначува Лилјана Сто-
јановска, доктор на медицина, досегашен советник по 
социјална медицина во Министерството за здравство. 

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

Бр 17-2975/2 Претседател на Владата 
25 Декември 1995 на Република македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,с.р. 
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53. 
Врз основа на член 26 од Законот за музејската 

дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79; 51/88 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 декември 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА „СКОП-

ЈЕ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работниците при 
Уметничката галерија „Скопје“ - Скопје, со која за 
индивидуален работоводен орган на Галеријата пов-
торно е именуван Драган Бошнакоски, дипл. академски 
- архитект. 

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

Бр. 17-64/6 Претседател на Владата 
25 декември 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
54. 

Врз основа на член 16 од Законот за сценско - умет-
ничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86; 51/88 
и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и Службен весник 
на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 декември 1995 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА 
КУЛТУРНИ ДЕЈНОСТИ И САМОДЕЈНОСТИ СПО-
МЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ -

МУЧЕТО“ - СТРУМИЦА 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на вработените при РО за 
културни дејности и самодејности Спомен дом на култу-
рата „Благој Јанков— Мучето“ - Струмица, со која за 
работоводен орган на Домот повторно е именуван Киро 
Козаров, дипл. политиколог. 

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

Бр 17 65/13 Претседател на Владата 
25 декември 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
55. 

Врз основа на член 16 од Законот за сценско - умет-
ничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86; 51/88 
и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25 декември 1995 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПАР-
ТИЗАНСКИОТ ДОМ „САНДЕВО“ - С. САНДЕВО, 

СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при 

Партизанскиот дом „Сандево“ - с. Сандево, Скопје, со 
која за работоводен орган на Домот, повторно е имену-
ван Живко Андоновски, дипл. педагог. 

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

Бр 17-65/14 Претседател на Владата 
25 декември 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

56. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 13 ноември 
1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Брат-
ство - Единство“ - Гостивар се именуваат: 

- Љубе Ѓорѓиески, заменик општински јавен право-
бранител Гостивар, 

- Аљи Сељими, технолог, вработен во ОП „Горни 
Полог“ - Гостивар. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 
Делчев“ - Гостивар се именуваат: 

- Томче Тодоровска директор на УСО „Чеде Фили-
поски" - Гостивар, 

- Неим Селмани, адвокат во Гостивар. 
3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Моша 

Пијаде“ - Гостивар се именуваат: 
- Цветанка Бошкоска, педагог во ОУ „Петре Јова-

новски“ - Гостивар, 
- Емин Демири, наставник во ОУ „Гоце Делчев“ -

Гостивар. 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Петре 

Јованоски“ - Гостивар се именуваат: 
- Ефто Ѓурчиновски, секретар на Секретаријатот за 

образование и физичка култура - Гостивар при Мини-
стерството за образование и физичка култура, 

- Орхан Ризвани, фармацевт, сопственик на при-
ватна аптека - Гостивар. 

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Чеде 
Филипоски" - с. Врапчиште се именуваат: 

- Седат Аручи, сообраќаен инженер, вработен во 
ЖАС - Гостивар, 

- Ружа Тонеска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Гостивар. 

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Фаик 
Коница" - с. Дебреше се именуваат: 

- Сами Алија, референт во Министерството за труд 
и социјална политика - ПЕ - Гостивар, 

- Фатмир Капроли, доктор на медицина, вработен 
во Медицинскиот центар во Гостивар. 

7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Јехона" 
- с. Добри Дол се именуваат: 

- Хетем Адеми, професор во ОУ „Градец“ - с. Гра-
дец, 

- Хасан Хода, професор во ОУ „Наим Фрашери" -
с. Неготино. 

8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Наим 
Фрашери" - с. Неготино се именуваат; 

- Бајрам Јусуфи, наставник од с. Врапчиште, 
- Хасам Авзију, доктор на стоматологија од с. Де-

бреше. , 
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9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Градец“ 
с. Градец се именуваат: 

- Кадри Кајрули, професор во ОУ „Наим Фрашери" 
- с. Неготино, 

- Несет Даути, наставник по македонски јазик во 
ОУ „Наим Фрашери" - с. Неготино. 

10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Злате 
Дамјанески“ - с. Вруток се именуваат: 

- Сабедин Даути, вработен во Министерството за 
внатрешни работи - ПЕ - Гостивар, 

- Добре Настески, правник во ПОС за шумарство 
„Шар“ - Гостивар. 

11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ѓон 
Бузуку" - с. Србиново се именуваат: 

- Шериф Алиу, инженер, вработен во АД „Микро-
гранулат" - Гостивар, 

- Асип Велиу/ наставник. 
12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Прпа-

рими" - с. Чегране се именуваат: 
- Зуди Емини, политиколог од с. Форино, 
- Мусли Селмани, професор во Гимназијата „Панче 

Попоски“ - Гостивар: 
13. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Денче 

Дејкоски“ с. Маврови Анови се именуваат: 
- Томче Ѓорѓески, инженер, вработен во Национал-

ниот парк „Маврово“ - с. Маврови Анови, 
- Раде Симески, вработен во Хотелот „Макпетрол" 

- с. Маврово. 
14. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Јосип 

Броз Тито“ - с. Жировница се именуваат: 
- Иса Зеќири, вработен во Здружението на занает-

чиите во Гостивар, 
- Јосиф Милоески, вработен во Педагошкиот завод 

на Македонија - ПЕ - Гостивар. 
15. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ѓорѓи 

Пулески“ с. Ростуше се именуваат: 
- Беќир Аднани, професор во гимназијата „Панче 

Попоски“ - Гостивар, 
- Емрули Исмет, доктор на стоматологија, вработен 

во Здравствениот дом - с. Ростуше. 
16. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Блаже 

Конески“ - с. Скудриње се именуваат: 
- Ајдини Агим, фармацевт, вработен во Здравстве-

ниот дом во с. Ростуше, 
- Камбери Гафур, вработен во „Скутес" - с. Скудри-

ење. 
17. За членови на Училишниот одбор на ОМУ „Пе-

тар Богданов - Кочко“ - Гостивар се именуваат: 
-Никола Велески, дирекор на ОУ „Братство - един-

ство“ - Гостивар, 
- Весна Јосифовска, директор на Центарот за соци-

јална работа - Гостивар. 
18. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-2500/32 Претседател на Владата 
13 ноември 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
57. 

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 13 ноември 
1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Наим 
Фрашери" - Куманово се именуваат: 

- Назми Малиќи, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

- Демуш Бајрами, новинар во весникот ,,Флака е 
Влазеримит": 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Бајрам 
Шабани“ - Куманово се именуваат: 

- Али Далипи, доктор на медицина, вработен во 
Медицинскиот центар во Куманово, 

- Адем Зекири, дипл. економист, вработен во ФМК 
„Искра“ - Куманово. 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 
и Методиј“ - с. Романовце се именуваат: 

- Јорданче Јовановски, градежен техничар на ГРО 
„Гранит“ - Скопје, 

- Исмаил Исмаили, социјален работник во Центарот 
за социјални работи - Куманово. 

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Култу-
ра“ - с. Матејче се именуваат: 

- Газменд Ганиу, инж. агроном од с. Матејче, 
- Етем Џељадини, наставник во ОУ „Наим Фраше-

ри" - Куманово. 
5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа 

Рибар“ - с. Табановце се именуваат: 
- Стојан Станоевиќ, директор на ОУ. „Карпош“ - с. 

Умин Дол, 
- Санде Трајановиќ, пензионер од с. Табановце. 
6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Рилин-

дија" - с. Лојане се именуваат: 
- Адем Бајрами, педагог во ОУ „Бајрам Шабани“ -

Куманово, 
- Изаим Нуре дини, професор по историја од с. Вак-

синце. 
7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дитури-

ја“ - с. Липково се именуваат: 
- Мустафа Белиу, професор по географија од Кума-

ново, 
- Мухамед Селмани, електроинженер од с. Липково. 

8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Јеро-
ниле Де Рада“ - с. Черкези се именуваат: 

- Фериз Дервиши, директор на Л.-П. „Југо-Фер" -
Куманово, 

- Таџедин Есапи, секретар на ОУ „Наим Фрашери" 
- Куманово. 

9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Лирија“ 
- с. Отља се именуваат: 

- Ариф Арифи, пензионер од с. Липково, 
- Илјаса Али, доктор на медицина, вработен во При-

ватна амбуланта во с. Ваксинце. 
10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Фаик 

Коница" - с. Слупчане се именуваат: 
- Ќемал Сакипи, одделенски наставник во ОУ „Мар-

шал Тито“ - с. Лопате, 
- Шукри Исуфи, правник од с. Лопате. 
11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мар-

шал Тито“ - с. Лопате се именуваат: 
- Свето Смиљковиќ, дипл. правник, вработен во 

А.Д. „Македонија“, за осигурување и реосигурување -
Филијала - Куманово, 

- Белги Шахини, електроинженер, вработен во Ам-
балажа „30 јули“ - Куманово. 

12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Толи 
Зордумис" - Куманово се именуваат: 

- Перо Величковски, кустос во Народниот музеј во 
Куманово, 

- Сали Керими, доктор на медицина, вработен во 
4 Медицинскиот центар во Куманово. 

13. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа 
Миладиновци“ - Куманово1 се именуваат: 

- Миодраг Зафировски, референт во АРМ, 
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- Тоде Илик, директор на „Житомел" - Куманово. 
14. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Крсте 

Мисирков“ - Куманово се именуваат: 
- Ангелче Величковски, референт во АРМ, 
- Славе Димковски, дипл. правник, на работа во ЈП 

за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија - Подрачна единица Куманово. 

15. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кочо 
Рацин“ - Куманово се именуваат: 

- Горан Митевски, дипл. архитект, на работа во ЈП 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија - Подрачна единица Куманово, 

- Владо Томовски, дипл. социолог - пензионер. 
16. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Хри-

стијан Карпош - Куманово се именуваат: 
- Миле Арсовски, вработен во ФЗЦ „11 Октомври“ 

- Куманово, 
- ГОЦЕ ЈАКИМОВСКИ, секретар на Културно-

просветната заедница - Куманово. 
17. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Вук 

Караџиќ" - Куманово се именуваат: 
-Миле Стојменовиќ, раководител на Бирото за вра-

ботување - Куманово, 
- Маре Костовска, ликвидатор во ФКМ „Искра-Ин-

женеринг" - Куманово. 
18. За членови на Училишниот одбор на ОУ „11 

Октомври“ - Куманово се именуваат: 
- Данчо Захариев, дипл. правник на работа во ЈП за 

производство, пренесување и дистрибуција на елек-
тричната енергија Електростопанство на Македонија 
РЕ „Светлина“ - Куманово, 

- Слободан Ковачевски, директор на РЕ - ситна 
кожа во А.Д. КПК - Куманово. 

19. За членови на Училишниот одбор на ОУ. „Ма-
гдалена Антова“ - с. Карпош се именуваат: 

- Вердин Волчевски, доктор на медицина, вработен 
во Медицинскиот центар во Куманово, 

- Димитар Трајковски, референт за одмор и рекре-
ација во Министерството за труд и социјална политика 
- Подрачна единица Куманово. 

20. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 
и Методи“ - с. Орашец се именуваат: 

- Слободанка Станојковска, дипл. правник, врабо-
тена во Собранието на општина Куманово, 

- Драгољуб Митрички, индивидуален земјоделец од 
с. Орашец. 

21. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Хри-
стијан Карпош“ - с. Драгоманце се именуваат: 

- Борко Антевски, индивидуален земјоделец од с. 
Драгоманце, 

- Жарко Димитријевиќ, наставник во ОУ „Маршал 
Тито“ - с. Бајловце. 

22. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кли-
мент Охридски“ - с. Пчиња се именуваат: 

- Злате Илиевски, геометар-вработен во АД. „Коз-
јак“ -

- Слободан Тодоровска шеф на безбедносно стра-
ж а р е а служби во ФЗЦ „И Октомври“ - Куманово. 

23. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Вера 
Которка" - с. Клечевце се именуваат: 

- Зоран Димитровски, машински техничар во ФМК 
„Искра-Инженеринг" - Куманово, 

- Радмила Јовановска, стручен соработник во Мини-
стерството за образование и физичка култура - По-
драчна единица - Куманово. 

24. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Хри-
стијан Карпош“ - с. Младо Нагоричани се именуваат: 

- Милош Алексовски, директор на ОУ „Магдалена 
Антова“ - с. Карпош, 

- Борис Димовски, наставник во ОУ „И Октомври“ 
- Куманово. 

25. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мар-
шал Тито“ - с. Бајловце се именуваат: 

-Живко Бојковски, домаќин во ОУ „Магдалена Ан-
това“ - с. Карпош, 

- Ѓорѓи Денковски, директор на ПП „Бајлова" с. 
Бајловце. 

26. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Свето-
зар Марковиќ“ - с. Старо Нагоричане се именуваат: 

- Зоран Ѓориќ, референт во ЈП „Водовод“ - Кума-
ново, 

- Петар Каранфиловиќ, директор на ОУ „Христијан 
Карпош“ - с. Драгоманце. 

27. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кар-
пош“ - с. Умин Дол се именуваат: 

- Борко Стојановски, директор на ОУ „Вера Котор-
ка" - с. Клечевце, 

- Раде Цветковиќ, референт во 33 „Слога“ - с. Умин 
Дол. 

28. За членови на Училишниот одбор на Училиш-
тето за основно музичко образование, „Панче Пешев“ 
- Куманово се именуваат: 

- Нада Ивановска, индивидуален работоводен орган 
на Народната библиотека „Тане Георгиевски“ - Кума-
ново, 

- Кочо Трајковски, вработен во АД КПК „Кожара“ 
- Куманово. 

29. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-2500/31 „ 
13 ноември 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје' Република Македонка, 
^ Бранко Црвенковски, с.р. 

58. 
Врз основа на член 96, став З, од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Васил 
Главинов“ - Титов Велес се именуваат: 

- Билјана Димовска, дипл. правник, волонтер во 
Општинскиот суд во Титов Велес, 

- Раде Каначковиќ, дипл. економист. 
2. За членови на Училишниот одбор на „ОУ Блаже 

Конески“ - Титов Велес се именуваат: 
- Надица Андреева, судија во Општинскиот суд во 

Титов Велес, 
- Ратка Гонева, началник на ПЕ - Титов Велес на 

Републичката геодетска управа. 
3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 

и Методиј“ Титов Велес се именуваат: 
- Билјана Кожарова - Гушева, дипл. правник, вра-

ботена во Центарот за социјална работа - Титов Велес, 
- Светлана Ташева, директор на ОМУ „Киро Ди-

мов“ - Титов Велес. 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Трајко 

Андреев“ - Титов Велес се именуваат: 
- Оливера Јорданова, вработена во Фондот на пен-

зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
ПЕ - Титов Велес, 

- Ристо Јанев, директор на КДУ „Димче Мирчев“ -
Титов Велес. 

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Благоја 
Кирков“ - Титов Велес се именуваат: 



Стр. 80-Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 јануари 1996 

- Љупчо Гинов, дипл. правник, вработен во ф-ката 
за масло „Благој Горев“ - Титов Велес, 

- Иван Синадиновски, просветен работник во пен-
зија. 

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Јордан 
Хаџи Константинов - Џинот“ - Титов Велес се имену-
ваат: 

- Милан М. Дурмишева^, вработен во ЈП „Маке-
донски железници“ - Титов Велес, 

- Вера Дуракова, психолог, вработена во Медицин-
скиот центар во Титов Велес. 

7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Даме 
Груев“ - с. Градско се именуваат: 

- Ѓоше Самарџиев, директор на ЗИК „Вардар“ -
Градско, 

- Миле Димков, раководител на Економската еди-
ница на ЗИК „Вардар“ - Градско. 

8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Стојан 
Бурчевски - Буридан“ - с. Иванковци се именуваат: 

-Јован Матковски, градежен техничар, вработен во 
СИЗ за патишта, употреба и користење на градежно 
земјиште - Титов Велес, 

- Коста Нојков, адвокат. 
9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Тодор 

Јанев“ - населба Чашка се именуваат: 
- Новак Костовски, вработен во ПТТ - служба - н. 

Чашка, 
- Методија Трпковски, вработен во А.Д. „Лозар" -

н. Чашка. 
10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Рајко 

Жинзифов" - с. Долно Оризари се именуваат: 
- Гоце Јовановски, дипл. правник, вработен во Репу-

бличката геодетска управа - ПЕ - Титов Велес, 
- Фехим Јусовиќ, раководител во ф-ката за порце-

лан „Борис Ќидрич" - Титов Велес. 
11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Петар 

Поп Арсов“ - Богомила се именуваат: 
- Мито Јордановски, просветен работник во пензија, 
- Дане Поповски, пензионер. 
12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 

и Методиј“ - с. Извор се именуваат: 
- Трајче Богоевски, вработен во А.К. „Лозар" - с. 

Извор, 
- Будимир Ристовски, вработен во А.К. „Лозар" - с. 

Извор. 
13. За членови на Училишниот одбор на СОУ „Маца 

Овчарова“ - Титов Велес се именуваат: 
- Петре Најдов, вработен во Заводот за вработу-

вање во Титов Велес, 
- Катица Цилакова, доктор на медшџша, вработена 

во Медицинскиот центар во Титов Велес. 
14. За членови на Училишниот одбор на ОМУ 

„Киро Димов“ - Титов Велес се именуваат: 
- Благој Богдановски, вработен во ф-ката за порце-

лан „Борис Кидрич" - Титов Велес, 
- Стојна Јолдашева, вработена во Министерството 

за финансии - ПЕ - Титов Велес. 
15. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-2500/30 Претседател на Владата на 
23 октомври 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

59. 
Врз основа на член 96, став 3, од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/?4), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

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

ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА 

1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Мар-
шал Тито“ - Струмица се именуваат: ( 

- Алекса Алифкин, техничар во ПТТ - Струмица, 
-Јосиф Иванов, вработен во Т.А. „Путник" - Стру-

мица. 
2. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Сандо 

Масев“ - Струмица се именуваат: 
- Стојан Новоселски, дипл. економист на работа во 

Т.П. „Кива“ - Струмица, 
- Перо Узунов, градежен инженер. 
3. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Моша 

Пијаде“ - Струмица се именуваат: 
- Цветанка Иванова, секретар на ЗИК „Струмица“ 

- Струмица, “ 
- Кире Ичев, вработен во Министерството за од-

брана - ПЕ - Струмица. 
4. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Никола 

Вапцаров“ - Струмица се именуваат: 
- Миле Попов, директор на ЗЗ „Емилија" - с. Ку-

клиш, 
- Васил Зимбаков, раководител на ПЕ - Струмица 

на Министерството за одбрана. 
5. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Кирил 

и Методиј“ - с. Дабиља се именуваат: 
- Жарко Атанасов, книговодиел во ДИЈОС „Тре-

ска“ - Струмица, 
- Ванчо Велков, дипл. правник. 
6. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Гоце 

Делчев“ - с. Босилово се именуваат: 
- Ване Георгиев, вработен во ПТТ - Струмица, 
- Ристо Митев, ветеринарен техничар во Ветеринар-

ната станица во Струмица. 
7. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Св. 

Кирил и Методиј“ - с. Иловица се именуваат: 
- Стојан Бал циев, доктор на стоматологија, врабо-

тен во Медицинскиот центар во Струмица, 
- Перо Костадинов, одделенски наставник во По-

драчното училиште во с. Дражево. 
8. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Мануш 

Турновски“ - с. Ново Село се именуваат: 
- Љупчо Гелев, дипл. економист на работа во ТИП 

„АТАРИКС" - с. Ново Село, 
- Митко Костов, раководител во Т.П. „Југопромет" 

- Струмица. 
9. За Еленови на Училишниот одбор во ОУ „Св. 

Климент Охридски“ - с. Ново Село се именуваат: 
- Томе Георгиев, на работа во ПТТ - Струмица, 
- Ивица Павловски, техничар во ПТТ - Струмица. 
10. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Гоце 

Делчев“ - с. Василево се именуваат: 
- Бранко Андонов, раководител во ЗИК „Струми-

ца“ - Струмица, 
- Ристо Даов, педагог - матичар во МК во с. Васи-

лево. 
11. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Герас 

Цунев“ - с. Просениково се именуваат: 
- Ленче Крстевска, педагог во ОУ „Гоце Делчев“ -

с. Василево, 
-Илија Спасов, раководител во Т.П. ,Дугопромет" -

Струмица. 
12. За членови на Училишниот одбор во ОМУ 

„Боро Џони“ - Струмица се именуваат: 
- Глигор Божијанов, дипл. правник на работа во 

Стручната служба на Собранието на општината Стру-
мица, 

- Ленче Туманова, наставник во ОУ „Сандо Масев“ 
- Струмица. 
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13. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Гоце 
Делчев“ - с. Вељуса се именуваат: 

- Стојан Михов, дипл. економист. 
- Иван Стојменов, вработен во Министерството за 

правда - ПЕ - Струмица. 
14. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-2500/29 Претседател на Владата на 
23 октомври 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

60. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШ-
НИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИ-
ЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

СТРУГА 

1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Браќа 
Миладиновци“ - Струга се именуваат: 

- Мирјана Наумоска, психолог во Центарот за соци-
јална работа - Струга, 

- Зоран Цоклески, началник на ПЕ Струга на Мини-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Јосип 
Броз Тито“ - Струга се именуваат: 

- Вера Попоска, доктор на медицина, специјалист по 
школска медицина во Медицинскиот центар во Струга, 

- Мирјана Докоска, професор во УСО „Нико Не-
стор“ - Струга. 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дими-
тар Влахов“ - с. Радожда се именуваат: 

- Јован Скрчески, електро-инженер во Ф-ката 
„Стружанка“ Струга, 

- Наум Китаноски, новинар во Радио Струга. 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ашим 

Агуши“ - с. Радолишта се именуваат: 
- Ислам Бафтари, просветен работник во пензија, 
- Џевдат Даути, директор на Приватно претприја-

тие во Струга. 
5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Един-

ство“ - с. Октиси се именуваат: 
- Ќанија Цаноски, вработен во ПТТ - Струга, 
- Васил Србакоски, претседател на М. З. - с. Ок-

тиси. 
6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 

Делчев“ - с. Јабланица се именуваат: 
- Митре Ѓорески, професор во УСО „Нико Нестор“ 

- Струга, 
- Ангелко Мариноски, директор на Заводот за урба-

низам во Струга. 
7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Страшо 

Пинџур" - с. Вевчани се именуваат: 
- Будимир Калајџиски, директор на Здравствената 

станица с. Вевчани, 
- Никола Наумовски, началник на Одделението за 

труд и социјална политика - Струга на Министерството 
за труд и социјална политика. 

8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мар-
шал Тито“ - с. Лабуништа се именуваат: 

- Гетан Кадриоски, судија во Општинскиот суд -
Струга, 

- Евда Попоска, директор на КОУ „Браќа Милади-
новци“ Струга. 

9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 
Делчев“ - с. Подгорци се именуваат: 

- Боро Будиноски, доктор на медицина, на работа во 
Здравствената станица во с. Вевчани, 

- Богдан Петрески, републички градежен инспектор 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина - ПЕ Струга. 

10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 
и Методи“ - с. Луково се именуваат: 

- Владимир Ноневски, претседател на КРО на УСО 
„Нико Нестор“ - Струга, 

- Никола Стефановски, директор на Училишниот 
дом „Браќа Миладиновци“ - Струга. 

11 За членови на Училишниот одбор на ОУ „Зини 
Хани“ - с. Велешта се именуваат: 

- Муса Мусаи, професор по биологија, 
- Неби Дервиши, професор по историја. 
12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Св. 

Климент Охридски“ - с. Драслајца се именуваат: 
- Стефан Колоски, извршител во Министерството 

за одбрана - ПЕ - Струга, 
- Ристо Танески, директор на Народниот музеј „д-р 

Никола Незлобински" - Струга. 
13. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Наим 

Фрашери" - с. Делогожда се именуваат: 
- Ариф Даути, .професор по албански јазик, 
- Абди Зиба, професор по француски јазик. 
14. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-2500/28 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
61. “ 

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР - СКОПЈЕ 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Васил 
Главинов“ - Скопје се именуваат: 

- д-р Јелена Димитријевиќ, помошник на министе-
рот за наука, 

- Славица Грковска, асистент на Природно-матема-
тичкиот факултет - Скопје. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Рајко 
Жинзифов" - Скопје се именуваат: 

- Оливера Миовска, дипл. правник, 
- Зекирија Идризи, помошник на министерот за соо-

браќај и врски. 
3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Панајот 

Гиновски“ - Скопје се именуваат: 
- Елена Бухова, наставник во ОУ „Рајко Жинзи-

фов" - Скопје, 
- Јагода Коловска, педагог во ОУ „Живко Брајков-

ц и “ - Скопје. 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Петар 

Здравевски - Пенко“ - Скопје се именуваат: 
- Роза Миленовска, наставник во ОУ „Рајко Жин-

зифов" - Скопје, 
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- Снежана Јанчевска, наставник во ОУ „Живко 
Брајкоски“ - Скопје. 

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кли-
мент Охридски“ - Скопје се именуваат: 

- Андон Истатов, наставник во ОУ „Живко Брајков-
ц и “ - Скопје, 

- Стојан Пешевски, вработен во Рудници и железар-
ница „Скопје“ Скопје. 

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „26 Ју-
ли“ - Скопје се именуваат: 

- Борче Зенговски, директор на ОУ „Кирил и Мето-
диј“ - с. Ќучевиште, 

- Јусуф Сулејмани, слободен уметник. 
7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа 

Рамиз-Хамид" - Шуто Оризари се именуваат: 
- Владимир Тодоров, наставник во ОУ „Рајко Жин-

зифов" Скопје, 
- Сами Етемов, вработен во МЗ Шуто Оризари. 
8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Алек-

сандар Урдаровски" - с. Сандево се именуваат: 
- Стојан Манџуковски, стечаен работник, 
- Живко Станковски, вработен во Полициска ста-

ница с. Мирковци. 
9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 

и Методиј“ - с. Кучевиште се именуваат: 
- Снежана Томашевска, педагог во ОУ „Браќа Ра-

миз-Хамид" - Шуто Оризари, 
- Стојан Џамбаски, заменик директор на Рудник 

„Бањани“. 
10. За членови на Училишниот одбор на СОУ „Ид-

нина“ - Скопје се именуваат: 
- Ефтим Гаковски, наставник во ОУ „Никола Ва-

пцаров“ - Скопје, 
- Велимир Ѓурчиновски, директор на Заводот за 

рехабилитација на деца и младинци - Скопје. 
11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ни-

кола Вапцаров“ - Скопје се именуваат: . 
- Вера Најденова, психолог во ММУЦ „Панче Ар-

совски“ - Скопје, 
- Љупчо Пасковски, невработен. 
12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ацо 

Шопов“ - Скопје се именуваат: 
- Илија Јовановски, дипл. економист, приватник, 
- Нушка Стојановска, заменик на директорот на 

Службата за општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија. 

13. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 
Делчев“ - с. Љубанци се именуваат: 

- Милан Смоковски, директор на ОУ „Александар 
Урдаревски" - с. Сандево, 

- Јордан Рајковски, правник, приватник. 
14. За членови на Училишниот одбор на Основното 

училиште за возрасни „Макаренко“ - Скопје се имену-
ваат: 

- Венцослав Младеновски, директор на ОУ „Рајко 
Жинзифов" - Скопје, 

- Февзи Авдиќ, професор во ОУ „Васил Главинов“ -
Скопје. 

15. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 17-2500/27 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
62. 

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Љубен 
Лапе“ - Скопје се именуваат: 

- Зоран Салатиќ, референт во А.Д. „Македонија“ за 
осигурување и реосигурување - Скопје, 

- Никола Србиновски, доктор на медицина, специја-
лист по очни болеси, на работа во Поликлиниката 
„Јане Сандански“ - Скопје. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дими-
тар Македонски“ - Скопје се именуваат: 

- Мирослав Богоевски, вработен во Стоматолошки 
клиники - Скопје, 

- Гена Маркова, доктор на медицина, вработена во 
Здравствениот дом - Скопје. 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Круме 
Кепески“ - Скопје се именуваат: 

- Надежда Иванова, логопед во СОУ „Д-р Златан 
Сремац" Скопје, 

- Хари Стојановски, професор по историја. 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 

Пејчиновиќ" - Скопје се именуваат: 
- Јордан Ангеловски, директор на Работничкиот 

универзитет „Кочо Рацин“ - Скопје, 
- Гиго Ивановски, советник во Министерството за 

одбрана. 
5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кузман 

Ј. Питу“ - Скопје се именуваат: 
- Петар Ивановски, град. инспектор во Одделени-

ето за инспекциски служби на градот Скопје при Мини-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина, 

- Зоран Георгиевски, вработен во „ВИНЕР БРО-
КЕР“ - Осигурување - Скопје. 

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ѓорѓија 
Пулевски“ - Скопје се именуваат: 

- Томе Бришковски, дипл. правник шеф во ЗУС -
Скопје, 

- Драго Стојанов, технолог во А.Д. „Наум Наумов-
ски-Борче" ОХИС - Скопје. 

7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Парте-
нија Зографски“ - Скопје се именуваат: 

- Владо Николовски, директор на Маркетинг Ц.Д. 
Клуб „МАКИ“ - Скопје, 

- Снежана Теодосиевска - Јордановска, дипл. прав-
ник. 

8. За членови на Училишниот одбор на СОУ „Д-р 
Златан Сремац" - Скопје се именуваат: 

- Марија Камчева, дипл. дефектолог - олигофрено-
лог, на работа во Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци - Скопје, 

- Верка Стојмирова, социјален работник на работа 
во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 
општините на град Скопје. 

9. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Јор-
дан К. Џинот“ - с. Количани се именуваат: 

- Сали Аким, вработен во Цементарница А.Д. „УС-
ЈЕ“ - Скопје, 

- Симе Цветковски, педагог во ЦОУ „Кузман Шап-
карев“ н. Драчево. 

10. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 
„Наим Фрашери" - с. Студеничани се именуваат: 

- Исмаил Исмаили, наставник во ОУ „Јане Сандан-
ски“ - Скопје, 

- Узаир Сулејмани, сопственик на Приватна фирма 
„Исар-Комерц". 

11. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Куз-
ман Шапкарев“ - нас. Драчево се именуваат: 
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- Љубиша Зивковски, град. инеженер, приватник, 
- Петар Петров, наставник во ОУ „Климент Охрид-

ски“ - с. Драчево. 
12. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 

„Рајко Жинзифов" - нас. Драчево се именуваат: 
- Илија Гаревски, економист, на работа во Фондот 

на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, 

- Васко Радевски, доктор на медицина, специјалист 
по училишна медицина во Поликлиниката во нас. Дра-
чево. 

13. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кли-
мент Охридски“ - с. Драчево се именуваат: 

- Милка Десковска, професор во ЦОУ „Кузман 
Шапкарев“ - нас. Драчево, 

- Мирко Србиновски, просветен работник во пен-
зија. 

14. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа 
Миладиновци“ - Скопје се именуваат: 

- Лазо Бетински, технички директор на „ХЕРЦ“ -
Скопје, 

- Сезаир Реџепагиќ, советник во Управата за јавни 
приходи. 

15. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Не-
вена Георгиева - Дуња“ - Скопје се именуваат: 

- Блашко Веселиновски, професор, на работа во 
ХЕК „Југохром" с. Јегуновце - Претставништво -
Скопје, 

- Љубиша Каракушев, професор по ОНО. 
16. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 

„Драга Стојановска“ - с. Ракотинци се именуваат: 
- Јонче Дудуловски, вработен во А.Д. „Наум На-

умовски - Борче“ ОХИС - Скопје, 
- Хамди Мустафа, матичар во с. Ракотинци. 
17. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Лазо 

Ангеловски“ - Скопје се именуваат: 
- Снежана Андреевска адвокат, 
-Јордан Кузманов, раковидетел на Бирото за врабо-

тување на град Скопје. 
18. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Блаже 

Конески“ - Скопје се именуваат: 
- Трајко Ѓорчевски, вработен во Министерството за 

сообраќај и врски, 
- Иванка Соломонова, виш самостоен советник во 

Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка 
соработка при Министерството за наука. 

19. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 
„Марко Цепенков“ - Ст. Залениково се именуваат: 

- Кадрија Лековиќ, вработен во ЈП за ПТТ сообра-
ќај „Македонија“ - Скопје, 

- Драгољуб Трајковски, вработен во „Хемтекс" -
Скопје. 

20. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Алија 
Авдовиќ“ - с. Батинци се именуваат: 

- Неџип Бачевац, приватен стопанственик, 
- Атми Вејсели, наставник во ОУ „Даме Груев“ -

Скопје. 
21. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 

Делчев“ - с. Г. Лисиче се именуваат: 
- Новко Груевски, граф. инж. технички уредник во 

„Просветно дело“ - Скопје, 
- Киро Николовски,“директор на Т. А. „ Авиотурс" -

Скопје. 
22. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2500/26 
23 октомври 1995 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

63. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“, бр. 44/95) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 
и Методиј“ - Свети Николе се именуваат: 

- Методи Манев директор на Домот на културата 
„Крсте Мисирков“ - Св. Николе. 

- Мирко Костов, вработен во Заводот за платен 
промет ОЕ - Свети Николе. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 
Делчев“ - Свети Николе се именуваат: 

- Димче Поцков, судија во Општинскиот суд во 
Свети Николе. 

- Владо Иванов, директор во ВРО „Мавровица" -
Свети Николе. 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Методи 
Митевски-Брицр" с. Лозово се именуваат: 

- Васил Ристовски, директор на АД „Џумајлија“ с. 
Лозово, 

. - Невенка Јованова, вработена во Месната канцела-
рија во с. Лозово. 

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Даме 
Груев“ с. Ерџелија се именуваат: 

- Тодорче Начев, вработен во ДОО „Поледелство“ 
с. Ерџелија, 

- Дане Пејчинов, наставник во ОУ „Кирил и Мето-
диј“ - Св. Николе, 

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ацо 
Шопов“ - с. Горобинци се именуваат: 

- Вера Златева, вработена во ЈКП „Единство“ - Св. 
Николе, 

- Трајан Радев, професор во УСО „Кочо Рацин“ -
Свети Николе. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2500/25 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

64. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“, бр, 44/95) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година донесе. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мите 
Богоевски“ Ресен, се именуваат: 

- Панде Поповски, директор на А.Д. „Агроплод" -
Ресен, 

- Зора Табаковска, дипл. правник на работа во Со-
бранието на општината Ресен. 



Стр. 84-Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 јануари 1996 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 
Делчев“ - Ресен се именуваат: 

- Христо Георгиевски, референт во Министер-
ството за одбрана ПЕ-Ресен, 

- Спасе Марковски, технички директор во „Преспа-
турист" - Ресен. 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа 
Миладиновци“ - с. Царев Двор се именуваат: 

- Крсте Чаушевски, директор на Управата за јавни 
приходи ОЕ Ресен. 

- Слободан Мушаревски, комунален инспектор при 
Собранието на општината Ресен. 

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Сла-
вејко Арсов“ с. Подмочани се именуваат: 

- Бојан Беличевски, директор во РО „Преспанско 
Езеро - Водостопанство“ - Ресен. 

- Благоја Јаневски, в.д. директор на РО „Југотутун" 
- Ресен. 

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дими-
тар Влахов“ с. Љубојно се именуваат: 

- Михајло Костовски, земјоделски инж. на работа во 
А.Д. „Агроплод" - Ресен, 

- Панде Тунтевски, професор од Ресен. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 17 2500/24 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

65. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Крсте 
П. Мисирков “ - Радовиш се именуваат: 

- Ленче Гавритова, вработена во Собранието на 
општината Радовиш, 

- Славка Ужевска, вработена во Министерството за 
правда - Одделение за општа управа - Радовиш. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 
и Методиј“ - с. Ораовица се именуваат: 

- Коста Поцков, вработен во „Бучим“ - Радовиш, 
- Андон Тодоров, вработен во Министерството за 

финансии ПЕ Радовиш. 
3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Никола 

Карев“ - Радовиш се именуваат: 
- Павлина Стефанова, директор на Електро - Радо-

виш. 
- Оливера Дулдурова, вработена во Собранието на 

општина Радовиш. 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Орце 

Николов“ - с. Ињево се именуваат: 
- Мите Стојменов, вработен во ГП „Бетон“ XIII 

градилиште - Радовиш, 
- Славе Тодоров, вработен во УСО „Коста Су си-

нев“ - Радовиш. 
5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Коста 

Рацин“ - с. Подареш се именуваат: 

- Ѓорѓи Атанасов, с. Јаргулица, 
- Душко Чамински, вработен во Собранието на 

општината Радовиш. 
6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 

Делчев“ - с. Конче се именуваат: 
- Стојче Ристов, вработен во Месната канцеларија 

во с. Конче, 
- Васе Ристов, вработен во „Јака“ - Радовиш. 
7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2500/23 
23 октомври 1995 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

бб. 
Врз основа на член 88 став 4 од Законот за средноо-

бразование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 октомври 1995 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ПРОБИШТИП 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ни-
кола Карев“ - Пробиштип се именуваат: 

- Станко Гичев, раководител на Подрачното учи-
лиште „Кирил и Методиј“ - Злетово, 

- Витомир Јосифовски, професор во УЦСО „Наум 
Наумовски-Борче - Пробиштип. 

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Браќа 
Миладиновци“ - Пробиштип се именуваат: 

- Мијалче Митев, директор на Ученичкиот дом 
„Доне Божинов“ - Пробиштип, 

- Станка Ристевска, педагог во УЦСО „Наум На-
умовски - Борче“ - Пробиштип. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2500/22 
23 октомври 1995 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски с. р. 

67. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на СРМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП 

1. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 
„Кочо Рацин“ - Прилеп се именуваат: 

- Ристо Шошески, судија во Општинскиот суд во 
Прилеп, 

- Милка Тасеска, фармацевт, на работа во Град-
ската аптека во Прилеп. 
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2. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 
„Гоце Делчев“ - Прилеп, се именуваат: 

- Ацо Димоски, вработен во ф-ката „Пролетер“ -
Прилеп, 

- Трајче Ристески, професор во ЕТУЦ „Кузман Јо-
сифовски-Питу" - Прилеп. 

3. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 
„Блаже Конески“ - Прилеп, се именуваат: 

-Дејан Колески, градежен инженер на работа во ф-
ката „Партизан“ - Прилеп,г 

-Билјана Ефтимоска, психолог во ф-ката „Билјана“ 
- Прилеп, 

4. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 
„Рампо Левката" - Прилеп се именуваат: 

- д-р Трајче Мицески, вработен во Институтот за 
тутун - Прилеп, 

- Кирил Ристески, директор на Центарот за печат-
радио и телевизија - Прилеп. 

5. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ „До-
бре Јованоски“ - Прилеп се именуваат: 

- Петре Петрески, електро инженер, вработен во 
АД „Микрон“ - Прилеп, 

- Душко Дабески, дипломиран правник. 
6. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Климент Охридски“ - Прилеп се именуваат: 
- Живко Синаноски, вработен во Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија - ПЕ - Прилеп, 

- Василка Младеноска, доктор на медицина, врабо-
тена во Медицинскиот центар во Прилеп. 

7. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 
„Кире Гаврилоски-Јане“ - Прилеп се именуваат: 

- Славко Трајкоски, директор на ИНЗАП - Прилеп, 
- Пара Маческа, педагог во Општинскиот затвор во 

Прилеп. 
8. За членови на Училишниот одбор на РО „Круме 

Волнароски" - с. Тополчани се именуваат: 
-Миле Патанчески, вработен во Центарот за градо-

бијност, с. Тополчани, 
- Панде Чапкуноски, економски техничар. 
9. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Пецо Даскало“ - с. Долнени се именуваат: 
- Станко Митрески, агроном, на работа во ЗИК 

„Прилеп“ - Прилеп, 
- Милан Христоски, адвокат. 
10. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Манчу Матак“ - с. Кривогаштани се именуваат: 
- Гоце Дуртаноски, наставник во РО ОУ ,Донче 

Смугрески" - с. Обршани, 
- Менде Миланоски, вработен во ЗЗ „Слога“ - с. 

Кривогаштани. 
11. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Страшо Пинџур" - с. Мало Коњари се именуваат: 
-Димко Настески, директор на ПП „Тандем“ - При-

леп, 
- Зоран Сребреноски, наставник во РО ОУ „Кирил 

и Методиј“ - с. Канатларци. 
12. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Кирил и Методиј“ - с. Канатларци се именуваат: 
- Трене Тренкоски, продавач. 
- Сребренко Наумоски, раководител на ПТТ во с. 

Тополчани. 
13. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Мирче Ацев“ - с. Лажани се именуваат: 
- Алил Џафероски, дипломиран правник, 
- Живко Васил ески, продавач во „Центропромет“ -

Прилеп. 
14. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Вера Циривири - Трена“ - с. Дебреште, се именуваат: 
- Ицко Ефтимоски, наставник во РО ОУ „Блаже 

Конески“ - Прилеп. 
- Добре Талимџиоски, наставник во РО ОУ „Кли-

мент Охридски“ - Прилеп. 

15. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 
„Пере Тошев“ - с. Дупјачани се именуваат: 

- Златко Јанески, вработен во УВР - Прилеп, 
- Азем Адиловиќ, вработен во ШИК „Црн Бор“ -

Прилеп. 
16. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Стале Попов“ - с. Витолиште се именуваат: 
- Јовко Ѓолчевски, дипломиран правник, 
- Ратко Лесноски, инженер на работа во ШИК „Црн 

Бор“ - Прилеп. 
17. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Јонче Смугрески" - с. Обршани се именуваат: 
- Кирил Павлоски, директор на РО ОУ „Страшо 

Пинџур" - с. Мало Коњари, 
- Драѓе Маркоски, професор на УСНО „Орде Чопе-

ла“ - Прилеп. 
18. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Ѓорче Петров“ - с. Ропотово се именуваат: 
- Валериј Петрески, вработен во Тутунскиот комби-

нат во Прилеп, 
- Александар Дамески, дипломиран економист. 
19. За членови на Училишниот одбор на РО ОУ 

„Петре Глигуроски" - с. Костинци се именуваат: 
- Илија Барлески, економист на работа во АД „Ми-

крон“ - Прилеп, 
- Татјана Мујаноска, .дипломиран историчар. 
20. За членови на Училишниот одбор на ОМУ 

„Орде Михајлоски - Оцка“ - Прилеп се именуваат: 
- Славица Конеска, професор во ЕТУЦ „Кузман 

Јосифовски - Питу“ - Прилеп, 
- Борис Ристески, директор на Старскиот дом -

Прилеп. 
21-Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2500/21 
23 октомври 1995 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

68. 
Врз основа на член 88 став 4 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“, бр. 44/95) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Брат-
ство Единство“ - Охрид се именуваат: 

- Љубица Василеска, вработена во Собранието на 
општината Охрид, 

- Никола Маноски, вработен во А.Д. „ОТЕКС" -
Охрид, 

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Св. 
Климент Охридски“ - Охрид се именуваат: 

- Елида Битракова, вработена во „Отекс-Турист" -
Охрид, 

- Лилјана Мишева, директор на ОУ „Братство 
Единство - Охрид. 

3. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Гри-
гор Прличев" - Охрид се именуваат: 

- Благоја Блажевски, директор на ХТД - Охрид, 
- Марија Попоска, вработена во УСО „Св. Климент 

Охридски“ - Охрид. 
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4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Христо 
Узунов" - Охрид се именуваат: 

- Ѓорѓи Тодороски, директор на Центарот за соци-
јални работи - Охрид, 

- Перо Србиноски, доктор на медицина, директор на 
Специјалната детска болница - Охрид. 

5. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Кочо 
Рацин“ - Охрид се именуваат: 

- д-р Деса Косаркоска, професор на Факултетот за 
туризам и угостителство - Охрид, 

- Ацо Миладиноски, вработен во Министерството 
за труд и социјална политика - ОЕ - Охрид. 

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Коле 
Неделкоски" - с. Велгошти се именуваат: 

- Боро Бунташески, директор на А.Д. „Жито леб“ -
Охрид, 

- Владо Пинтоски, дипл. правник. 
7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ванчо 

Николески“ - с. Лескоец се именуваат: 
м-р Перо Акимоски, асистент на Факултетот за 

туризам и угостителство - Охрид, 
- Боро Георгиески, наставник во ОУ „Христо Узу-

ков“ - Охрид. 
8. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Св. 

Наум Охридски“ - с. Пештани се именуваат: 
- Љубе Мешкоски, професор во СУТУ „Ванчо Пи-

тошески" Охрид, 
- Трајче Симоновски, сопственик на П.П. „Маккир-

би" - с. Пештани. 
9. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Гоце 

Делчев“ - с. Косел се именуваат: 
- Драган Недески, просветен работник во пензија, 
- Климе Мојсоски, референт во Фестивалот 

„Охридско лето“ - Охрид. 
10. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Де-

барца“ - с. Белчишта се именуваат: 
- Мирче Дулоски, вработен во Месната канцеларија 

во с. Белчишта, 
- Љубе Илиески, техничар во ХТД Сигурносни по-

јаси - с. Белчишта. 
11. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2500/20 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

69. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 
Делчев“ - Неготино се именуваат: 

- Томе Ристевски, електро-инженер во Електросто-
панство ТЕД „Неготино“ - Неготино, 

- Димитар Трифунов, вработен во Министерството 
за образование и физичка култура - ПЕ - Неготино, 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Страшо 
Пинџур" - Неготино се именуваат: 

Стефче Јорданов, вработен во ф-ката за зеленчук 
„Македонија“ - Неготино, 

- Томе Мишев, професор во УЦСО „Св. Кирил и 
Методиј“ - Неготино. 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Димче 
А. Габерот“ - Демир Капија се именуваат: 

- Ристо Деловски, вработен во МЗ во Демир Капија, 
- Илија Ѓорѓиев, вработен во ХЕЦ „Дошница" - Демир 
Капија. 

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа^ 
Миладиновци“ с. Долни Дисан се именуваат: 

- Душанка Маркова, вработена во Медицинскиот 
центар во Неготино - Здравствен пункт Д. Дисан, 

- Бранко Огњанов, вработен во Матичната библи-
отека во с. Долни Дисан. 

5. За членови на Училишниот одбор на ОМУ 
„Владо Арсовски“ - Неготино се именуваат: 

- ЈБупчо Глигоров, референт во Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на животната сре- -
дина - ПЕ - Неготино, 

т Илија Ташев, наставник во ОУ „Гоце Делчев“ -
Неготино. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2500/19 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

70. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КРУШЕВО 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ни-
кола Карев“ - Крушево се именуваат: 

- Петар Котески, директор на ШИК „Јелак" - Кру-
шево, 

- Пецо Кузмановски, вработен во ДОО „Илинден“ -
Крушево. 

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Лири-
ја“ с. Житоше се именуваат: 

- Живко Звездакоски, директор на ЦОУ „Никола 
Карев“ - Крушево, 

- Милан Михајлов, просветен работник во пензија. 
3. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ки-

рил и Методиј“ - с. Бучин се именуваат: 
- Илија Дамчески, вработен во А.Д. „Македонија“ 

за осигурување и реосигурување - експозитура - Кру-
шево, 

- Јосиф Талески, вработен во ЦОУ „Лирија“ - с. 
Житоше. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 17-2500/18 
23 октомври 1995 година 
Скопје Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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71. 
Врз основа на член 96, став'3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ЦОУ „ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“ - КРИВА 

ПАЛАНКА 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Јо-
аким Крчовски“ - Крива Паланка се именуваат: 

Бранко Давитковски, координатор во Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија - Одделение за општа управа - Крива Па-
ланка, 

Марика Митевска, професор во УСО „Ѓорче Пе-
тров“ - Крива Паланка. 

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

Бр. 17-2500/17 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година н а Република Македонија 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

72. 
Врз основа на член 96, став З од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

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

ОДБОР ВО ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ - КРАТОВО-

1. За членови на Училишниот одбор во ЦОУ „Кочо 
Рацин“, Кратово се именуваат: 

Миле Марковски, вработен во УСО „Митко Пенџу-
клиски" - Кратово, 

Љубе Митевски, вработен во АД „Силекс" П.Ц. 
„Силкрат“-Кратово. 

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

Бр. 17-2500/16 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година н а Република Македонија 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

73. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЈШШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ки-
рил и Методиј“ - Кочани се именуваат: 

Благој Диванисов, вработен во ПОС за шумарство 
„Осогово" - Кочани, 

Јордан Зафиров, вработен во ЗИК „Кочанско По-
ле“, Кочани. 

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ни-
кола Карев“ - Кочани се именуваат: 

Благој Ситновски, вработен во ПОС „Деликатес“ -
Кочани, 

Никола Серафимов, доктор на медицина, вработен 
во Медицинскиот центар во Кочани. 

3. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Раде 
Кратовче“ - Кочани се именуваат: 

Милан Ангелов, секретар на СОФК-а - Кочани, 
Софија Димитрова, воспитувач во КДУ „Павлина 

Велјанова" - Кочани. 
4. За членови на Училишниот одбор на СОУ „Ма-

лина Попиванова" - Кочани се именуваат: 
Никола Игњатов, библиотекар во Матичната би-

блиотека „Искра“ - Кочани, 
Јованка Милоевиќ, директор на ОМУ „Стеван Мо-

крањац" - Кочани. 
5. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Крсто 

П. Мисирков“ - населба Оризари се именуваат: 
Ванчо Глигоров, директор на ЗЗ „Зрновка" - с. 

Зрновци,. 
Крум Трендов, професор во ЕМАУЦ „Гошо Викен-

тиев" - Кочани. 
6. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Тодор 

Арсов“ - с. Зрновци се именуваат: 
Лилјана Јовчевска, доктор на медицина, на работа 

во Медицинскиот центар Кочани, 
Амбуланта во с. Зрновци, 
Љубица Костадинова, директор на СОУ „Малина 

Попиванова" - Кочани. 
7. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Кли-

мент Охридски“ - с. Облешево се именуваат: 
Ѓорѓи Марковиќ, матичар во Месната канцеларија 

во с. Облешево, 
Стојан Стефанов, наставник во с. Чифлик. 
8. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 

„Страшо Пинџур" с. Соколарци се именуваат: 
Нисе Зафиров, вработен во ЗИК „Кочанско Поле“ 

-т- Кочани, 
Ацо Ставрев, вработен во Градежната задруга „Бре-

галница“ - с. Кучичино. 
9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 

Делчев“ - с. Подлог се именуваат: 
Никола Игњатов, библиотекар во Магичната би-

блиотека, „Искра“ - Кочани, „ 
Никола Митев, вработен во ЗЗ „Моша Пијаде“ - с. 

Г. Подлог. 
10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мирче 

Ацев“ - с. Кучичино се именуваат: 
Ване Николов, вработен во Медицинскиот центар 

во Кочани, 
Димитар Топуков, вработен во ЗИК „Кочанско По-

ле“ - Кочани. 
И. За членови на Училишниот одбор О МУ „Стеван 

Мокрањац" - Кочани се именуваат: 
Серафим Јанев, вработен во АД „Македонија“ за 

осигурување и реосигурување - Филијала - Кочани, 
Ристо Јуруков, професор по музика во пензија. 
12. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2500/15 
23 октомври 1995 година 

Скопје 
Скопје Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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74. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр.63/94). Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО 

1. За челенови на Училишниот одбор на СУ „Милто 
Гурра" с. Стрелци се именуваат: 

- Неџат Елези, адвокат, 
- Раим Мехмеди, доктор на медицина, на работа во 

Медицинскиот центар во Кичево. 
2. За членови на Управниот одбор на ОУ „Ѓерѓ 

Кастриоти - Скендербег" с. Србица се именуваат: 
- Ќазим Асани, дипл. економист, инспектор во Ми-

нистерството за финансии - ПЕ - Кичево, 
- Ибраим Ибраими, генерал во пензија. 
3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мирче 

Ацев“ с. Лисичани се именуваат: 
- Авнија Зејноски, економист, 
- Јове Настески, вработен во „Житокараорман" -

Кичево. 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кузман 

Јосифовски Питу“ - Кичево сс именуваат: 
- Миле Станоески, дип. правник, 
- Бране Стојкоски, техничар во РЕК „Осломеј" -

Кичево. 
5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Санде 

Штерјоски" - Кичево се именуваат: 
- Стојанче Стојаноски, вработен во ШС „Лопуш-

ник - Кичево, 
- Душан Јовески, вработено во Министерството за 

правда Одделение за Општа управа - Кичево, 
6. За членови на Училишниот - одбор на СУ „Д-р 

Владимир Полеж иноски" - Кичево се именуваат: 
-- Бранко Миркоски, вработен во Министерството за 

стопанство ПЕ - Кичево, 
Мирко Мишкоски, хемиски инж., шеф на лаборато-

рија во Медицинскиот центар во Кичево. 
7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Реџо 

Рушит Зајази“ - с. Зајас се именуваат: 
Букурие Л имаш!, професор во УЦСО „Мирко Ми-

лески“ - Кичево, 
Оломан Сулејмани, професор. 
8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Даме 

Груев“ - с. Јагол Доленци се именуваат: 
- Нуредин Османи, директор на ОУ „Р.Р. Зајази“ -

с. Зајас, 
- Беќир Гижа, дипл. економист на работа во Мини-

стерството за труд и социјална политика - ПЕ Кичево. 
9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Христо 

Узунов" - с. Другово се именуваат: 
Ване Ванчоски, приватен стопанственик, 
Борче Гавриловски, дипл. економист, приватен сто-

панственик, 
10. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2500/14 
23 октомври 1995 година 

Скопје 

75. 
Врз основа на член 88 став 4 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр.38/90 и „Службен 
весник на РМ“ бр.63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 октомври 1995 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИ ЛИНИИНЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

1. За членови на Училишниот одбор во СУ „Тошо 
Велков - Пепето" - Кавадарци се именуваат: 

- Диме Ѓорчев, политиколог, директор на „Трико-
теке" - Кавадарци, 

- Ангел Еленов, дипл. рударски инженер на работа 
во ПТП Ортиз" - Кавадарци. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Страшо 
Пинџур" - Кавадарци се именуваат: 

- Глигор Дубров, дипл. економист, вработен во Т.П. 
„Вишешница" - Кавадарци, 

- Вукица Бањанска, професор во Гимназија „Добри 
Даскалов“ - Кавадарци. 

3. За членови на Училишниот одбор на СУ „Гоце 
Делчев“ - Кавадарци се именуваат: 

- Илија Пемов, дипл. правник во пензија, 
- Дијана Атанасова, дипл. економист на работа во 

Управата за јавни приходи - ПЕ - Кавадарци. 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Тоде 

Хаци - Тефов“ Кавадарци се именуваат: 
- Благој Кичев, дипл. правник, на работа во ДИК 

„Страшо Пинџур" - Кавадарци, 
-Томе Ѓорѓиев, дипл. шумарски инженер, на работа 

во ЗШУЦ „Ѓорче Петров“ - Кавадарци. 
5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дин-

ката Ангелов - Габерот“ - Кавадарци се именуваат: 
- Драгица Митре.ва, дипл. правник на работа во 

Општинското јавно обвинителство - Кавадарци, 
- Диме Пендев, економист на работа во АМД 

„Страшо Пинџур" - Кавадарци. 
6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дин-

ката Ангелов - Габерот“ - с.Ваташа се именуваат: 
- Нада Пендева, дипл. правник, на работа во АК 

„Тиквеш“ - Кавадарци, 
- Данаил Грков, дипл. инженер, на работа во Г. О. 

„Нов Дом1' Кавадарци. 
7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Пере 

Тошев“ - с. Росоман се именуваат: 
- Лазар Симонови!, дипл. правник на работа во 

„Тиквеш - комерц“ - Кавадарци, 
- Васил Трпевски, доктор на медицина, на работа во 

Медицинскиот центар - Кавадарци - Амбуланта - с. 
Росоман. 

8. За членови на Училишниот одбор на ОМБУ 
„Лазо Мицев - Рале“ - Кавадарци се именуваат: 

- Лазар Мишев, дипл. правник, 
- Снежана Мешкова, дипл. економист, на работа во 

Министерството за стопанство - ПЕ - Кавадарци. 
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2500/13 
23 октомври 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија. 
Бранко. Црвенковски, с.р. 
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76. 
Врз основа на член 96, став З од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Гоце 
Делчев“ - Демир Хисар се именуваат: 

- Вангелко Лозановски, професор во УСО „Крсте 
Мисирков“ - Демир Хисар 

- Борис Ѓурковски, дипл. економист на работа во 
АД „Југотутун" - Демир Хисар 

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Браќа 
Миладиновци“ - с. Жван се именуваат: 

- Перо Лозановски, извршител во СЗБ од НОВ на 
Македонија - Демир Хисар 

- Аце Филиповски, раководител на сметководство 
во „Железник" - АД за челичен лив и гранулат - с. 
Сопотница 

3. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Даме 
Груев“ - с. Смилево се именуваат: 

- Јован Даскаловски, самостоен занаетчија - с. Сми-
лево 

- Ристо Пејчиновски, директор на ЗЗ „Илинден 903" 
- с. Смилево. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-2500/12 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
77. 

Врз основа на член 96, став З од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонка, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ШТИП 

1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Ванчо 
Прке“ Штип се именуваат: 

- Петре Ангелов, адвокат, 
- Натка Јорданова, дипл. економист, на работа во 

Министерството за финансии - ПЕ - Штип. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дими-

тар Влахов“ - Штип“ се именуваат: 
- Олга Лозанова, просветен работник во пензија, 
-Димитар Ристов, доктор на медицина, вработен во 

Медицинскиот центар во Штип. 
3. За членови на Училишниот одбор во ОУ '„Гоце 

Делчев“ Штип се именуваат: 
- Снежана Голомеова, директор на Народната би-

блиотека „Гоце Делчев“ - Штип, 
- Трајче Пуздерлиски, судија во Окружниот суд во 

Штип. 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Тошо 

Арсов“ - Штип се именуваат: 
- Марија Грнева, професор, вработена во Народ-

ната библиотека „Гоце Делчев“ - Штип, 

- Ленче Димова, дипл. економист вработена во За-
водот за платен промет - ОЕ - Штип. 

5. За членови на Училишниот одбор на „Страшо 
Пинџур" - с. Карбинци се именуваат: 

- Младен Митев, дипл. економист, вработен во ЗЗ 
„Санто Георгиев“ - с. Аргулица, 

- Јордан Ристов, дипл. правник, вработен во Меди-
цинскиот центар во Штип. 

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 
и Методиј“ - Штип се именуваат: 

- Стојанка Бреслиска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Штип. 

- Кирил Јанев, електро-инженер, вработен во 
ЕМУЦ „Коле Нехтенин" - Штип. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2500/11 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

78. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДЕЛЧЕВО 

1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Ванчо 
Прке“ Делчево се именуваат: 

- Петруш Попов, шумарски инженер, на работа во 
ГП „Гранит“ - XI Градилиште - Делчево, 

- Љупчо Прачковски, професор во УЦСО „Мето-
дија Митевски-Брицо" - Делчево. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 
и Методиј“ - Македонска Каменица се именуваат: 

- Ферчо Спасовски, град. техничар на работа во Ј.П. 
„Доминг" - Македонска Каменица, 

- Димчо Митровски, електро-инженер вработен во 
РОЦ за олово и цинк „Саса“ - Македонска Каменица. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2500/10 
23 октомври 1995 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

79. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДЕБАР 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Брат-
ство Единство“ - Дебар се именуваат: 
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- Баки Полинара, началник на Одделението за фи-
нансии - Дебар при Министерството за финансии, 

- Лазо Спасовски, директор на ПТТ - Дебар. 
2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Моша 

Пијаде“ - Центар Жупа се именуваат: 
- Душан Казанџиевски технички директор на Фа-

бриката за гипс и гипсени префабрикати - Дебар, 
- Кенан Мимидиновски, директор на Локална ра-

дио-станица - Дебар. 
3. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ристе 

Ристоски“ с. Д. Косоврасти се именуваат: 
- Оруч Абазовски, стручен работник во Општин-

скиот суд за прекршоци - Дебар, 
- Силјан Арбелски, раководител на Банката за над-

ворешна трговија - Дебар. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2500/9 
23 октомври 1995 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

80. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГЕВГЕЛИЈА 

1. За членови на Училишниот одбор во ЦОУ „Кочо 
Рацин“ - с. Нов Дојран се именуваат: 

- Ристо Цилев, сообраќаен техничар во АД „Дојран-
ско Езеро“ - с. Нов Дојран, 

- Бранко Ѓорѓиев, секретар на Месната заедница во 
с. Стар Дојран. 

2. За членовина Училишниот одбор на ОУ „Кирил 
и Методиј“ с. Стојаково се именуваат: 

- Илија Караѓошев, раководител на Подрачната 
единица - Гевгелија на Министерството за одбрана, 

- Никола Трајков, дипл. правник на работа во Меди-
цинскиот центар во Гевгелија. 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кли-
мент Охридски“ с. Миравци се именуваат: 

- Ѓорѓи Костадинов, директор на Земјоделската за-
друга во с. Миравци, 

- Милан Јованов, наставник во пензија во с. Ми-
равци. 

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Владо 
Кантарџиев" - Гевгелија се именуваат: 

- Олга Баламовска, вработена во Министерството 
за урбанизам, градежништво и заштита на животната 
средина - ПЕ Гевгелија, 

- Павле Ников, педагог во ОУ „Кирил и Методиј“ -
с. Сгојаково. 

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Петар 
Мусев“ - с. Богданци се именуваат: 

- Владо Паунков, директор на РО за комунални 
услуги и водовод - Богданци, 

- Динко Шутаров, вработен во ППК „Бреботекс" -
Богданци. 

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ристо 
Шуклев" с. Негорци се именуваат: 

- Слободанка Дуева, директор на Градската библи-
отека - Гевгелија, 

- Петар И. Узунов, приватен сопственик во Гевге-
лија. 

7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Крсте 
Мисирков“ - Гевгелија се именуваат: 

- Александар Патиров, инженер во ПП „ВВС" -
Гевгелија, , 

- Ратко Стојков, директор на Општинскиот затвор 
во Гевгелија. 

8. За членови на Училишниот одбор на ОМУ „Васо 
Карај анов“ - Гевгелија се именуваат: 

- Атанас Атанасов, професор во УЦ „Јосиф Јоси-
фовски“ - Гевгелија, 

- Нада Ристова, правник на работа во Собранието 
на општината Гевгелија. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

к Бр. 17-2500/8 „ 
23 октомври 1995 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

81. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Кочо 
Рацин“ - с. Блатец се именуваат: 

- Бранко Младеновски, стручен работник во МЗ во 
с. Блатец, 

- Виолета Филиповска, матичар во МК - Блатец. 
2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ни-

кола Парапунов" - с. Драгобраште се именуваат: 
- Драган Николовски, невработен од с. Крушево, 
- Горѓи Петров, техничар во ПТТ во с. Драго-

браште. 
3. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 

„Славчо Стјменски“ - Виница се именуваат: 
- Илван Ефтимов, секретар на Собранието на опш-

тината Виница, 
- Васил Стојменовски, директор на Комуналното 

претпријатие „Солидарност“ - Виница. 
4. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Гоце 

Делчев“ - Виница се именуваат: 
- Стојмир Николов, секретар на ПОС „30-Август“ -

Виница, 
- Драги Петков, раководител во „Југотутун" - Ви-

ница. 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-2500/7 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

82. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 
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РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВАЛАНДОВО 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Јосип 
Броз Тито“ - Валандово се именуваат: 

- Весна Тошева, доктор на стоматологија, врабо-
тена во Здравствениот дом во Валандово, 

- Сотир Тодоров, директор на „ВАТЕКС" - Валан-
дово. 

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 
„Страшо Пинџур" - с. Јосифово се именуваат: 

- Ристо Зиламов, наставник во ЦОУ „Јосип Броз 
Тито“ - Валандово, 

- Столе Манолев, професор во УЦСО „Гоце Дел-
чев“ - Валандово. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-2500/6 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

83. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ 

БРОД 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Един-
ство“ - Македонски Брод се именуваат: 

- Љубомир Кузмановски, професор во УЦСО „Св. 
Наум Охридски“ - Македонски Брод, 

- Богоја Радески, директор на Домот на културата -
Македонски Брод. 

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Јо-
аким Крчоски“ - с. Долни Манастирец се именуваат: 

- Љупче Велески, матичар во МК - с. Манастирец, 
- Ѓорѓија Трајкоски, вработен во ДО „Столичара" -

Македонски Брод. 
3. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Браќа 

Миладиновци“ - с. Самоков се именуваат: 
- Борче Анѓелкоски, вработен во ПОС „Сандански“ 

- Македонски Брод, 
-Драгиша Златески, професор во УЦСО „Св. Наум 

Охридски“ - Македонски Брод. 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Стив 

Наумов“ - с. Пласница се именуваат: 
- Љубомир Кузманоски, вработен во УЦСО „Св. 

Наум Охридски“ - Македонски Брод, 
- Енвер Саитоски, вработен во „Електропорече" -

Македонски Брод. 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-2500/5 
23 октомври 1995 година Претседател на Владата 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

84. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЈШШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Гоце 
Делчев“ - Битола се именуваат: 

- Константин Петковски, директор на ЕМУЦ 
„Ѓорѓи Наумов“ - Битола, 

- Флоре Масалковски, директор на ВИД „Мисир-
ков“ - Битола. 

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Даме 
Груев“ - Битола се именуваат: 

- м-р Војо Колунџиевски, професор на Факултетот 
за учители и воспитувачи - Битола, 

- Борче Петковски, републички ветеринарен ин-
спектор во Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство - Републичка управа за ветери-
нарство - ОЕ - Битола. 

3. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Коле 
Канински“ - Битола се именуваат: 

- Драги Ангелевски, вработена во Министерството 
за финансии, Управа за јавни приходи - ПЕ Битола, 

- Олга Јанчевска, вработена во А.Д. „Битолатекс" -
Битола. 

4. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ки-
рил и Методиј“ - Битола се именуваат: 

- м-р Томе Наумов, директор на Вишата медицинска 
школа во Битола, 

- Борис Цветковски, вработен во ЗК „Пелагонија“ -
Битола - с. Могила. 

5. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ѓорѓи 
Сугарев" - Битола се именуваат: 

- Павлина Василева, професор на Вишата медицин-
ска школа во Битола, 

- Трајко Соколовски, вработен во ЃП „Гранит“ -
Битола. 

6. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Тодор 
Ангелевски“ - Битола се именуваат: 

- Мирче Костовски, приватен стопанственик - Би-
тола, 

- Соколе Штрковски, професор во ЕМУЦ „Ѓорѓи 
Наумов“, Битола. 

7. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Стив 
Наумов“ - Битола се именуваат: 

- Стефче Илиевски, дипл. правник на работа во 
„Електро Дистрибуција“ - Битола, 

- Менде Трајковски, вработен во А.Д. „Фринко" -
Битола. 

8. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Кли-
мент Охридски“ - Битола се именуваат: 

- Оливера Василева, студент на Техничкиот факул-
тет во Битола, 

- д-р Александар Стерјевски, професор на Факулте-
тот за учители и воспитувачи - Битола. 

9. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ел-
пида Караманди“ - Битола се именуваат: 

- Борче Неделковски, вработен во Т.П. „Пелистер" 
- Битола, 

- Добр“е Петровски, директор на МУБ ,,Климент 
Охридски“ - Битола. 

10. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Д-р 
Трифун Пановски“ - Битола се именуваат: 
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- Јордан Митревски, секретар на Ректоратот при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 

- Атанас Митревски, началник на Одделението за 
општа управа - Битола при Министерството за правда. 

11. За членови ^Училишниот одбор на ЦОУ 
„Славко Лумбарковски" - с. Новаци се именуваат: 

- Владо Аврамовски, земјоделец од с. Новаци, 
- Славе Стефановски, вработен во ЗК „Пелагонија" 

- Битола. 
12. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Кр-

сте П. Мисирков“ - с. Бистрица се именуваат: 
- Владо Кајчиновски, матичар во Месната канцела-

рија во с. Велушина, 
- Душко Поповски, шеф во ЗЗ „Коперанти" - с. 

Бистрица. 
13. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 

„Александар Турунџиев" - с. Кукуречани се именуваат: 

- Љупчо Белокозовски, индивидуален земјоделец -
с. Кукуречани, 

- Драги Шобевски, индивидуален земјоделец - с. 
Кукуречани. 

14. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 
„Кочо Рацин“ - с. Ивањевци се именуваат: 

- Душан Мартиновски, раководител во ЗК „Пелаго-
нија" - Битола, 

- Драги Недановски, индивидуален земјоделец од с. 
Долно Српци. 

15. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 
„Браќа Миладиновци“ - с. Добрушево се именуваат : 

- Благој Јосифовски, вработен во ЗК „Пелагонија", 
- с. Добрушево, 

- Ристе Митановски, индивидуален земјоделец од с. 
Црничани. 

16. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Тра-
јан Белев“ - с. Цапари се именуваат: 

- Благој Лековски, раководител во А.Д. „Ремонт“ -
Битола, 

- Цане Наумовски, индивидуален земјоделец во с. 
Цапари. 

17. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ 
„Мирче Ацев“ - с. Бач се именуваат: 

- Ѓорѓи Ивановски, индивидуален земјоделец од с. 
Гермијан, 

- Анѓелко Поповски, секретар на Друштвото на Ма-
тица на иселеници - Битола. 

18. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-2500/4 Претседател на Владата 
23 октомври 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

85. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ бр. 63/94"), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 23 октом-
ври 1995 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БЕРОВО 

1. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ ,Дедо 
Иљо Малешевски“ - Берово се именуваат: 

- Марин Гогушовски, вработен во АТШ „Комерц“ -
Берово 

- Жарко Мирчевски, вработен во РО „Треска“ -
Берово 

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Ванчо 
Китанов“ - Пехчево се именуваат: 

- Јанка Михајлова, правник во Месната заедница во 
Пехчево 

- Стојан Хаџи Иванов, библиотекар во Градската 
библиотека во Пехчево 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Никола 
Петров - Русински“ - с. Русиново се именуваат: 

- Кирил Буровски, шумарски инженер на работа во 
ПОС „Огражден" - Берово 

- Илија Поповски, книговодител во ПОС „Русино-
во“ - с. Русиново. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2500/3 
23 октомври 1995 год. 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

86. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 27 декември 1995 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите И, 12, 13 и 14 од 
Правилникот за стручно усовршување на работниците 
во Медицинскиот центар „Тетово“ во Тетово, донесен 
од Управниот одбор на 13 јули 1995 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на Фатмир Џафери и други тринаесет подноси-
тели од Тетово и по сопствена иницијатива со решение 
У. бр. 276/95 од 22 ноември 1995 година, поведе по-
стапка за оценувана уставноста и законитоста на чле-
новите И , 12, 13 и 14 од правилникот означен во точ-
ката 1 од ова решение, затоа што со предвидувањето на 
дополнителните критериуми се повредувало уставното 
начело на еднаквост и се овозможувало субјективност 
на комисијата од случај до случај да доделува одреден 
број бодови. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 11 од 
правилникот е предвидено изборот на кандидатите за 
кои е утврден предлог за одобрување специјализација 
да се врши врз основа на исполнување приоритетни 
критериуми предвидени со овој Правилник кои се изра-
зуваат во бодови. 

Во член 12 како приоритетни критериуми се предви-
дуваат работно искуство во струката за што се доделува 
по еден бод за секоја година но најмногу 10 бода, за 
работа во пунктови во високи планински села и брза 
помош по 0,5 бода, но не повеќе од 2,5 бода, за просе-
чен успех на студии по еден бод за секој цел број од 
почетната оценка, а за секој децимал на почетната 
оцена се додаваат ОД бод. 

Понатаму Судот утврди дека во став 4 на член 12 е 
предвидено дека за особено стручни квалитети односно 
за придонес во Медицинскиот центар следуваат 5 бода, 
кои ги доделува Комисијата составена од пет члена. 

Во член 13 е предвидено дека при утврдување на 
бодовите по критериумот работно искуство покрај пол-
ните години, како полна година се сметаат и работното 
искуство од наполнети 11 месеци. 

Во член 14 е предвидено дека во работното искуство 
што е предвидено како критериум за утврдување на 
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бодовите се зема предвид времето поминато на отслу-
жување на воениот рок, доколку кандидатот бил како 
медицинско лице. 

5. Согласно член 149 од Законот за здравствена заш-
тита („Службен весник на Република Македонија44 бр. 
38/91 и 46/93), здравствените работници и здравстве-
ните соработници можат да специјализираат ако имаат 
завршен приправнички стаж, положен стручен испит и 
една година работно искуство во струката по положува-
њето на стручниот испит. 

Според член 150 и 151 од Законот, Министерството 
за здравство утврдува критериуми и донесува програма 
за потребите од специјалистички и субспецијалисгички 
кадри, а упатувањето на здравствените работници и 
здравствените соработници го врши здравствената ор-
ганизација по постапка и начин утврден со општите 
акти на организацијата, во согласност со програмата на 
Министерството. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
условите за добивање на специјализација се определени 
со Законот за здравствена заштита (завршен приправ-
нички стаж, положен испит и една година работно иску-
ство во струката по положувањето на стручниот 
испит), а Министерството за здравство ги утврдува кри-

териумите за специјализација и донесувањето програма 
за потребите од специјалистички и субспецијалисгички 
кадри. 

Со оглед на изнесеното, Судот смета дека со зако-
нот не е дадена можност на здравствената организација 
со своите акти освен постапката и начинот за упату-
вање на специјализација на кандидатите да утврди и 
дополнителни критериуми. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од пра-
вилникот се утврдени дополнителни критериуми за упа-
тување на кандидати на специјализација. Судот оцени 
дека тие не се во согласност со Закон и одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д -р Тодор 
Џунов. 

У.бр. 276/95 Претседател 
27 декември 1995 година на Уставниот суд на 

Скопје Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

87, 
Врз основа на член 70 став 1 точка 23 од Законот за Народна банка на 

Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија“, број 26/92, 
4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на 18 .01 .1996 
година донесе 

ОДЛУКА 
за изменување и дополнување на Одлуката за единствената 

тарифа по која се наплатуваат надоместоците за 
услугите што ги врши Народната банка 

на Република Македонија 

1. Во Одлуката за единствена тарифа по која се наплатуваат надоместоците за 
услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија, ("Службен весник 
на Република Македонија“, број 82/92, 68/93, 28/94, 67/94 и 22/95), во точката 4 
во тарифата под I д се менува и гласи: 

д ) Гаранции 

9. Ностро гаранции: 
9.1. Издавање на гаранции со покритие 

9.2. Издавање на гаранции без покритие 

9.3. Издавање на гаранции со 
обезбедување на покритие на плаќањата 
9.4. Измена на условите на гаранцијата 
9.5. Манипулација со документи 
9.6. Издавање на супер гаранции 

10. Издавање на гаранција и на други 
форми на емство по кредитите за 
рефинансирање 

0,4% а најмалку 2.000 ден 
(се наплатува тримесечно) 
0,6% а најмалку 2.000 ден 
(се наплатува тримесечно) 
0,5% а најмалку 2.000 ден 
(се наплатува тримесечно) 
1.000 денари 
0,1% а најмалку 1.000 ден. 
0,9% а најмалку 2.000 ден. 
(се наплатува тримесечно) 
0,4% а најмалку 2.000 ден. 
(се наплатува тримесечно) 



Стр. 94-Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 јануари 1996 

11. Лоро гаранции 
11.1. Спроведување на гарантно писмо 
11.2. Нотификација без обврска на 
банката 
11.3. Манипулација со исправите под 
11.1 и 11.2 на овој тарифен став 
11.4. Конфирмација 

11.5. Исплата по документите 
предвидени во гаранциите под 11.4. од 
овој тарифен став 
11.6. Измена на условите на гаранцијата 

1 .ООО денари 

0,30% а најмалку 2.000 ден. 

0,1% а најмалку 1.000 ден. 
0,7% а најмалку 2.000 ден. 
(се наплатува тримесечно) 

1% а најмалку 2.000 ден 
1.000 ден 

За телеграфско издавање на ностро-гаранции, покрај надоместокот од 
тарифниот став 9 ,и 10, се наплатува и 500 денари при издавањето на гаранцијата. 

Надоместокот по гаранциите се наплатува однапред, а секое започнато 
тримесечие се смета како цело. Во случаите кога гаранцијата нема да се искористи 
делумно или во целост, надоместокот не се враќа. 
2. По точката 5 се додава нова точка 6 која гласи: 

Провизијата при издвојување на дел од девизните резерви согласно со 
"Одлуката за користење на дел од девизните резерви за издавање на гаранции на 
овластените банки за работа со странство во функција на поддржување на 
стопанските активности “ изнесува 0,1% месечно од ангажираниот износ. 

Провизијата се наплатува од овластената банка. 

3. Точката 6 станува точка 7. 

4. Оваа Одлука влегува во сила следниот ден од објавувањето во "Службен весник 
на Република Македонија“. 

О.бр. 02-15/109-96 
18.01.1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

Врз основа на член 160 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 40/90 и 63/94) а во врска со член 7-а и 7-б на Репу-
блика Македонија од Законот за дополнување на Зако-
нот за статистички истражувања („Службен весник на 
СРМ“ бр. 20/88) и Единствена класификација на дејно-
ста, донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН СТАТИСТИ-
ЧКИ СТАНДАРД И МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОДАТО-
ЦИТЕ ЗА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ, 
ОРГАНИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА 

1. Се утврдуваат следните статистички стандарди и 
методолошки основи за утврдување и искажување на 
по“датоците за органите на државната власт, органите 

на локалната самоуправа, политичките партии, опште-
ствените организации и здруженија: 
ОРГАНИ НА ДРЖАВНА ВЛАСТ, ОРГАНИ НА ЛО-
КАЛНА САМОУПРАВА, ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ, 
ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕ-
НИЈА (ОБЛАСТ 14) 
- ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ, ЕДИНИЦИ 
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ДРУГИ 
ОБЛИЦИ (ГРАНКА 1401) 

Органи на законодавната и извршната власт (група 
14011) 

- Собрание на Република Македонија (група 14011, 
подгрупа 140112) 

- Влада на Република Македонија (група 14012, под-
г р е а 140112) 

- Органи на државната управа (група 14012, под-
г р е а 140122) 

Единици на локалната самоуправа (група 14011) 
- Собрание на Градот Скопје (група 14011, подгрупа 

140114) 
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- Други органи на Градот Скопје и општините 
(група 14013, подгрупа 140124 и 140125) 

- Собранија на општините (група 14011, подгрупа 
140115) 

- Органи на облиците на месна самоуправа-месни 
заедници и други (група 14011, подгрупа 140116) 

-Судство (група 14013) 
- Завод за платен промет (група 14014, подгрупа 

140140) 

- ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ, ОПШТЕСТВЕНИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈА И ДРУГИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ (ГРАНКА 1404) 

2. Стандардите од точка 1 од ова Решение ќе се 
применуваат при: 

- утврдување на методолошките основи за реализа-
ција на статистичките истражувања; 

- евидентирањето на единиците во статистичките и 
други регистри, бази и банки на податоци што ги воспо-
ставува и води Завод за статистика; 

- обработка и објавувањето на статистичките пода-
тоци; 

- други цели кои произлегуваат од законите. 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Директор 
Светлана Антоновска, с.р., 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I - Скопје објавува дека по 
предметот на тужителот Анита Трајчевска од Скопје, 
против тужениот Шаќир Себадин од Скопје, ул. 
„Стојна Стефкова" бр. 5, за долг, а привремено во 
странство со непозната адреса, му се назначува привре-
мен застапник од редот на адвокатите на град Скопје и 
тоа лицето Драгољуб Богдановски, адвокат од Скопје, 
ул. „Народен фронт“ бр. 5-2, л. З, кој ќе ги застапува 
интересите на тужениот до појавата на тужениот или 
неговиот полномошник. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, П. бр. 4143/ 
94. (13) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по 
0 тужбата на тужителката Пембе Бруник од Скопје, про-

тив тужениот Андреас Брунинг со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Андреас Брунинг да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
и во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живе-
ење. 
“ Доколку не се јави во одредениот рок од 30 дена, на 

истиот ќе му биде поставен привремен старател во сми-
сла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите 
интереси до окончувањето на постапката или до него-
вото јавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје П - Скопје, П. бр. 3992/ 
95. (12) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Дуковски Љубомир од Скопје со 
стан на бул. „Јане Сандански“ бр. 109/1 - ЗЗ, Скопје, 
против тужената Дуковска Надица од Скопје, со непоз-
нато место на живеење. 

Се повикува тужената Надица Дуковска да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
и во истиот рок да ја достави својата точна адреса на 
живеење. 

До колку тужената не се јави во рок од 30 дена на 
истата ќе и биде одреден привремен старател кој ќе ги 
застапува нејзините интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје И - Скопје, П.бр. 3667/ 
95. (14) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Сабахат Ариф од Скопје, на ул. „Бајрам Шабани“ бр. 
15, против тужениот Елмаз Ариф од Скопје, сега со 
непозната адреса на живеење. 

.Се повикува тужениот Елмаз Ариф да се јави во овој 
суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или 
во истиот рок да ја достави точната адреса на живеење 
или престојување. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена во 
постапката ќе му биде поставен привремен старател, 
адвокат Огненовска Наташа од Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје, XII П.бр. 
3086/95. (20) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителот Трајчо Бојаџиев од с. Добра-
шинци, против тужената Бојаџиева Милица од истото 
село со непозната адреса. 

Се повикува тужената Бојаџиева Милица од с. До-
брашинци, а сега со непозната адреса да се јави во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“. По истекот на рокот ќе и 
биде поставен привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П.бр. 542/95. (19) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопстве-
нички спор по тужбата на Нурије Даут Адили од с. 
Желино - Тетово, против Благоја Александар Недел-
ковски од Тетово и др. 

Се повикува тужениот Иван Александар Неделков-
ски од Тетово, сега со непозната адреса во Германија да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот или да одреди полномош-
ник. Во спротивно, преку Центарот за социјална ра-
бота Тетово ќе му биде одреден привремен застапник 
кој ќе го застапува до правосилно окончување на спо-
рот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1002/95. (15) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост, по тужбата на тужителот Алексоски 
Стојо од Тетово,.против тужените Драгутиновиќ Пера 
и Драгутиновиќ Александар од Белград, сега со непоз-
ната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да 
достават точни адреси или определат полномошник кој 
ќе ги застапува во постапката по овој предмет во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот на тужените ќе им 
постави привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 424/94. (16) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
поради сопственост по тужба на тужителот Селими Фе-
рат од с. Непроштено, против тужените Мухареми За-
рије од с. Непроштено и други. 
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Во текот на постапката се утврди дека тужената. 
Мухареми Зарије од с. Непроштено се наоѓа на привре-
мена работа во странство и тоа во Германија со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужената Зар^“е Мухареми да се јави во 
судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или 
да одреди свој полномошник, до колку во одредениот 
рок не се јави на истата ќе ќ биде поставен времен 
старател преку Центарот за социјални работи во Те-
тово, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окон-
чувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1533/95. (18) 

ОПШТИНСКИ СУД КУМАНОВО 

Општинскиот суд во Куманово како првостепен пар-
ничен суд објавува дека пред овој суд е покрената по-
стапка за надомест на штета од малолетниот тужител 
Исмаиловски Сафет од Куманово, застапуван од закон-
скиот застапник Исмаиловски Исмет од Куманово, ул. 
„Тане Георгиевски“ бр. 20, против тужените Арифи 
Ибиш од Куманово, со непозната адреса и др. 

На тужениот Арифи Ибиш од Куманово, му се одре-
дува привремен застапник кој ќе го застапува во по-
стапката се додека тој или неговиот полномошник не се 
појават пред судот. За привремен застапник на туже-
ниот се одредува Љубомир Ѓорѓиевиќ, стручен сора-
ботник при Општинскиот суд во Куманово. 

Од Општинскиот суд во Куманово, IV.П.бр. 1830/ 
95. (17) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Сг. бр. 397/95 од 23.XI.1995 година одобри присилно порамнување меѓу 
должникот ПТП „Златна риба“ од Скопје, ул. „Кленоец“ бр. 30-а. 

Со прифатеното присилно порамнување постигната е согласност 
меѓу должникот и доверителите за исплата на побарувањата на довери-
телите во 100% износ во рок од 3 дена сметано од денот на одобреното 
присилно порамнување кои побарувања ќе стасаат за наплата до 
23.XI.1995 година. 

Одобреното присилно порамнување има правно дејство и према 
доверителите што не учествувале во постапката, како и према довери-
телите што учествувале во постапката чии побарувања се оспорени, а 
кои дополнително се утврдат. 

Стечајната постапка над стечајниот должник ИТН „Златна риба“ 
од Скопје отворена со решение на овој суд Ст. бр. 397/94 од 5. VI. 1995 
година се запира. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (82) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 390/95 од 12.ХИ.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот АД за производство, промет, финансиски и технички инже-
неринг „Техноком" Скопје, со седиште во Г.Т.Г. - Ш кат. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. 

„Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.11.1996 
година во 11,30 часот соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (83) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 952/95 од 27.Х1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот 11111 „Бед,е“ д.о.о. од Скопје, ул. „Беласица“ бб. 

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Коста Костов од Скопје, ул. „Кочо 
Рацин“ бр. 75-1/3, телефон, 271-188. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 11.Ш. 1996 година, во 8 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (51) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 871/95 од 20.ХН.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ГШ „Галапромет" од Скопје, ул. „Драчевска“ бр. 168. 

За стечаен судија е одреден Стево Петанчевски, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски од Скопје, ул. 

„Лисец“ бр. 23, Г. Лисиче, телефон 424-954. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 12.II.1996 година во 8,10 часот во соба број 83-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (52) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1072/95 од 27.ХII. 1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП „Центро" извоз-увоз АД од Скопје, ул. „Босна Херцего-
вина“ бб. 

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Васил Ефтимов од СкопЈе, ул. 
„Мито Хаџивасилев" бр. 36/1-9, телефон 227-615. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
19.11.1996 година, во 11 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (114) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 

бр. 287/95 од 28.XII. 1995 година, заклучена е Ликвидационата постапка 
над должникот Претпријатието за трговија „ГОЛД-5" од Скопје, ул. 
„Видое Смилевски - Бато“ бр. 37/1-5. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатието при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (97) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 289/95 од 28.XII.1995 година, заклучена е ликвидациона постапка 
над должникот Трговско претпријатие „Мето-Мак" - Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (98) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 285/95 од 28,Х11.1995 година, заклучена е ликвидационата постапка 
над должникот Трговско претпријатие „Пикадо-МГГ - Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се брише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (99) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 286/95 од 28.XII.1995 година, заклучена е ликвидационата постапка 
над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Ружица 
Промет“ од Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се брише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (100) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 195/95 од 28.XII.1995 година, заклучена е ликвидациона постапка 
над должникот Претпријатие за трговија „Сам - Комерц“ од Скопје, 
ул. „168" бр. 2. 

По правосилноста вд решението должникот да се брише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 410/95 од 20.XII.1995 година се отвора стечајна постапка за редовна 
ликвидација над Електротехнички сервис „Термика" - Скопје, ул. „Па-
вле Илиќ“ б.б. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 30.1.1996 година во 8,30 
часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (108) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 19/96 до 17.1.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТУ „Д.Б. - Компани“ од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 14-2-7. 

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир од 
Скопје, ул. „Зеленгора" бр. 22, телефон 203-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со при-
јава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
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намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 

ден 21.II.1996 година во 8,10 часот во соба број 83 при овој суд. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (116) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 442/95 од 17.1.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТ „Скека Комерц“ од Скопје, ул. „Отокар Кершовани" 
бр. 21. 

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир од 
Скопје, ул. „Зеленгора" бр. 22, телефон 203-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 21.11.1996 година во 8.15 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (113) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 337/95 о,. 15.1.1996 тл,-„а заклучена е ликвидационата постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Даде Tраде“ 
д.о.о. Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 12-а/1-2, жиро сметка бр. 40120-
601-129424. 

По правосилноста.на решението, должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатието при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (87) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 36/96 од 17.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за транспорт и трговија на големо и мало „Ќемо“ 
експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. „Гарибалди" бр. 38, со жиро 
сметка 40100-601-249306. 

За ликвидациона управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, улица „Јане Сандански4" број 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидaциониот должник за 26.11.1996 година во 9 
часот во соба број 60, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (88) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
IV.Л.бр. 17/96 од Ј0.1.1996 година отворена е постапка за редовна лик-
видација над Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги 
„Талер" ДОО увоз-извоз, Скопје, со жиро сметка 40210-601-73169. 

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од 
Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-2/7, телефон 251-738. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за пријавените побарувања се закажува за 19.11.19% го-
дина во 9 часот во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (89) 
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Пасош бр. 0087366 издаден во Гостивар на име 

Ќани Алији ул. „Железничка“ бб, Гостивар. (239) 
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Пасош бр. 211126/94 издаден од УВР Скопје на име 
Месут Хусеини, ул. „Пелагонија" бр. 13, Скопје. (271) 

Пасош бр. 53520 издаден од ОВР Струга на име 
Махмудоски Мухамед с. Беровец, Струга. (241-а) 

Пасош бр. 288746 издаден од УВР Штип на име 
Арсов Трајчо с. Круниште, Штип. (242-а) 

Свидетелство III и свидетелство за завршен испит 
на име Васил Петров ул. „Коле Цветинов“ бр. 139, Т. 
Велес. (238) 

Пасош бр. 587381 издаден од УВР Штип на име 
Ицева Наташа ул. „АСНОМ“ 17, Штип. (239) 

Пасош бр. 670231 на име Настич Елизабета, К. 
Вардар бр. 2-2-9, Гостивар. (240) 

Пасош бр. 670230 на име Шегиќ Зоран, К. Вардар 
бр. 2-2-9, Гостивар. (241) 

Тековна сметка 01369-88 и чекови бр. 370215, 
379216, 379217, 379218, 379219, 371787 на име Фазлија 
Субери ул. „Пиварница“ I бр. 13, Гостивар. (242) 

Пасош бр. 517201 издаден од УВР Тетово на име 
Абази Ремзи, с. Синичане, Тетово, (243) 

Пасош бр. 0504933 издаден во Кавадарци на име 
Стојанов Илчо ул. „Ѓорѓи Соколов“ бр. 80, Кавадарци. 

(244) 
Диплома на име Јанески Димитрија Рада ул. 

„Моша Пијаде“ бр. 285-в, Прилеп. (245) 
Пасош бр. 0044453 на име Горгиев Костадин ул. 

„Ѓорче Петров“ бр. 21, Радовиш. (246) 
Пасош бр. 0311904 на име Сулејманоски Бајрам, с. 

Црнилиште, Прилеп. (247) 
Пасош бр. 0566480 издаден од УВР Прилеп на име 

Ордановски Миодраг ул. „Егејска“ бр. 22, Прилеп. 
(248) 

Пасош бр. 0061411 издаден од УВР Прилеп на име 
Ѓорѓиоска Марјана ул. „К,И.Петровиќ“ бр. 41, При-
леп. (249) 

Пасош бр. 0729402 издаден од УВР Прилеп на име 
Дамеска Благица, с. Долнени, Прилеп. (250) 

Пасош бр. 169266 издаден од УВР Куманово на име 
Трајковски Трајче ул. „1" бр. 80 Пуковено, Куманово. 

Пасош бр. 0729402 издаден од УВР Куманово на 
име Трајковски Трајче ул. ,Д“ бр. 80 Пуковено, Кума-
ново. ' (252) 

Пасош бр. 557825 издаден од УВР Куманово на име 
Трајковска Весна ул. „Ѓорче Петров“ бб нас. Пукон-
ско, Куманово. (252) 

Пасош бр. 0100902 на име Трибунова Даниела ул. 
„Ѓорѓи Соколов“ бр. 65, Кавадарци. (253) 

Возачка дозвола и сообраќајна дозвола на име 
Љупчо Наков, ул. „Младинска“ 32, Струмица. (254) 

Пасош бр. 309892 на име Зубери Заим с. Врбјане, 
Гостивар. ' (255) 

Пасош на име Рами Минири с. Д. Дол, Гостивар. 
Пасош на име Дервиши Ќатип с. Д. Бањица, Гостивар. 

Пасош бр. 0215993 издаден од ГУВР Скопје на име 
Рамизе Косовиќ, Скопје. 

Пасош на име Дервиши Јетмир с. Долна Бањица, 
Гостивар. (258) 

Пасош бр. 0015274 издаден од УВР Прилеп на име 
Арсланоска Неслија с. Дебреште, Прилеп. (259) 

Пасош бр. 22707 издаден од УВР Куманово на име 
Фетаи Берет с. Слупчане, Куманово. (260) 

Пасош на име Хоџа Неџат, Ростуша. (261) 
Пасош бр. 430027/94 издаден од УВР Скопје на име 

Азра Дедеиќ ул. „Ѓорѓи Тимовски“ бр. 25, Скопје. (136) 
Пасош бр. 430130/94 издаден од УВР Скопје на име 

Аземина Дедеиќ ул. „Бојмија" бр. 8/1-33, Скопје. (137) 
Пасош бр. 478891/94 издаден од УВР Скопје на име 

Благоја Давидов ул. „Стефан Цветковски“ бр. 11-А, 
Скопје. (137-а) 

Пасош бр. 478618/95 издаден од УВР Скопје на име 
Јасминка Цветаноска ул. „Славка Димкова“ бр. 103, 
Скопје, (138) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Пасош бр. 0408824/94 издаден од УВР Тетово на 
име Ибраими Мамут ул. „155" бр. 2-а, Тетово. (262-а) 

Пасош бр. 667466 издаден од УВР Куманово на име 
Ремзија Реџепи ул. „Киро Фетак“ бр. 23, Куманово^ 

Пасош бр. 0497544/95 издаден од УВР Гевгелија на 
име Борис Прочков ул. „Југославија“ бр 21. Гевгелија 

Пасош бр. 82896 издаден од ОВР Струга на име 
Коџаџику Гзим, с. Делогожда, Струга. 

Цертификат за ТИР бр. 065 издаден на 15.11.1995 
година од Царинарница Скопје на име Услужно тргов-
ско претпријатие „КЕРИМОГЛУ" - Скопје. (357) 

Пасош бр. 0119862/93 издаден од УВР Радовиш на 
име Ристо Димитриев ул. „Плачковица“ бр. 200, Радо-
виш. (358) 

Пасош бр. 594230/95 издаден од УВР Тетово на име 
Таип Билали с. Ново Село I - Тетово. (359) 

Пасош бр. 394558/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Мештеровиќ Небојша ул. „Мишко Михајловски“ бр. 
19, Скопје. (360) 

Пасош бр. 154320/93 издаден од УВР Скопје на име 
Игор Џамбазов ул. „Васил Горгов“ бр. 28/13, Скопје. 

(361) 
Пасош бр. 154280/93 издаден од УВР Скопје на име 

Искра Мшниќ-Џамбазова ул. „Васил Ѓорков" бр. 28/13, 
Скопје. (362) 

Пасош бр. 571488/95 издаден од УВР Скопје на име 
Стерио Росикопулос ул. „Првомајска“ бр. 15Б-Скопје 

Работна книшка издадена од Гевгелија на име Јо-
ванка Буканџиќ ул. „М. Тито“ бр. 92, Гевгелија. (388) 

Пасош бр. 069112 издаден од УВР Струмица на име 
Вучков Ристо с. Сушица 298, Струмица. (343) 

Пасош бр. 186240 издаден од ОВР Струга на име 
Настоски Ѓорѓи с. Враништа, Струга. (348) 

Пасош бр. 272892 на име Џело Лејла ул. „Д. Груев“ 
44, Охрид. (349) 

Пасош на име Игор Крстевски с. Бигор Доленци, 
Кичево. (351) 

Пасош бр. 0441924 издаден од ОВР Дебар на име 
Крчишта Лавдерим ул. „Атанасије Илиќ“ бр. 2, Дебар. 

(352) 
Чекови бр. 9098655 и 9098656 од тековна сметка бр. 

671-04 издадени од Стопанска банка АД Централа, 
Скопје. (353) 

Чек бр. 652124 на име Дончев Киро ул. „Борис Ки-
дрич" 13/14, Штип. (354) 

Пасош бр. 031496 издаден од ГУВР Скопје на име 
Иван Ациќ ул. „Варшавска“ бр. 6, Скопје. (276) 

Пасош бр. 422723 издаден од УВР Куманово на име 
Јакимовски Дине ул. „Милорад Петровиќ“ 58, Бедиње, 
Куманово. (389) 

Пасош бр. 267693 издаден од УВР Куманово на име 
Горан Спасовски с. Горно Коњаре, Куманово. (390) 

Пасош бр.119755 издаден од УВР Струмица на име 
Цеков Васе ул. „Климент Охридски“ 70, Струмица. 

(391) 
Пасош бр. 0201630 на име Златков Ванчо ул. „Трет“ 

бр. 12, Делчево. (392) 
Чековна картичка бр. 22424-76 и чекови бр. 8749601 

и 8749602 издадени од Стопанска банка АД Скопје на 
име Ана Зердевска, Скопје. (282) 

Диплома за завршено средно образование-гимназија 
„Ј. Б. Тито“ Ресен на име Марковска Димитар Лидија 
ул. „Кузман Јосифовски“ бр, 44, Ресен. (344) 

Работна книшка бр. 8407 издадена од СО Ресен на 
име Алуш Неби ул. „Ј. Јосифовски“ 2/16 Ресен. (396) 

Пасош бр, 0581129 на име Костурски Владимир ул. 
„Партизанска“ бр. 47/27, Битола. (330) 

Пасош бр. 0342632 на име Глигоровски Сашо ул. 
„Кочанска“ бр. 6/9, Битола. (331) 

Пасош бр. 0186424 на име Алимовски Фарис, Дебар. 
(332-) 

Пасош бр. 322793/94 издаден од УВР Скопје на име 
Абаз Малик ул. „Џон Кенеди“ бр. 15А, Скопје. (145) 

Пасош бр. 0006069/92 издаден од УВР Скопје на име 
Абазов Мамер ул. „Џон Кенеди“ бр. 15А/1-2, Скопје. 

Пасош бр. 478891/94 на име Благоја Давидов, 
Скопје. 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ бр. 38/93), АД „КЕН“ - Кума-
ново објавува 

ОГЛАС 
СО КОЈ СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ 
ПРАВА 

1. АД „КЕН“ - Куманово ги повикува поранешните 
сопственици и нивните правни наследници, државјани 
на РМ, доколку имаат побарувања да ги пријават 
истите од Друштвото. 

2. Седиштето на Друштвото е на ул. „11 Октомври“ 
бр. 93 - Куманово. 

3. Своите побарувања барателите треба да ги доста-
ват истовремено до Друштвото и Агенцијата за транс-
формација на претпријатието со општествен капитал 
на РМ на посебен образец („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94/ 
во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „ЗА-
ВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСТВОТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лицата кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и Странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Венијамин Мачу-
ковски" бр. 6 во време од 10 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД 
„АТОМ“-Кочани 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.19% го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 
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Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „29-ти Ноември“ 
бр. 34 Кочани во време од 10 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформациј а 
на претпријатијата со општествен капитал „ТЕХНО-
КОМЕРЦ“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. ,Даме Груев44 бр. З 
- Скопје во време од 9 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „ФОТО-
ЦЕНТАР44 -Претпријатие за внатрешен и надворешен 
промет - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на Претприја-
тието во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши 
со: пренесување на остатокот на општествениот капи-
тал во вид на акции на Агенцијата на Република Маке-
донија. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 64 
Скопје, во време од 8 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал РИОМК 
„ЦРВЕНА ЅВЕЗДА44 А.Д. Пехчево 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на Претприја-
тието во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го превзе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое ,се наоѓа на ул. „Индустриска“ бр. 
6, во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „МЛА-
ДОСТ“ - Кочани 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лицата кои ги презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увад, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Енгелсова" бр. 2 
Кочани во време од 07 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ИПОЗ 
„ПРЕСПА“ АД ЦАРЕВ ДВОР - Ресен 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и со пренесување на остатокот на опште-
ствениот капитал на Агенцијата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатието со опште-
ствен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во с. Царев Двор, Ресен во 
време од 08 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ЖИТО-
МЕЛ" - ДОО - Куманово 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лицата кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

% Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. ,,Доне Божинов“ 
бр. 13 Куманово во време од 07 до 14 часот. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

42. Закон за просторно и урбанистичко плани-
рање 69 

43. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за данокот на промет на производи и 
услуги . . . 74 


