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

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува но потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. Број 19 

Среда, 25 март 1992 
Скопје . 

247. 

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 

УКАЗ 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за внатрешни работи, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 17 и 18 март 1992 година. 

Број 08-1116/1 
18 март 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република Претседател 

Македонија, на Република Македонија, 
Стојан Андов, с. р. Киро Глигоров, с. р. 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШ-
НИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за внатрешни работи („Службен ве-

сник на СРМ“ број 37/80, 24/88 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 36/91), членот 128 се 
менува и гласи: 

„На работник на Министерството кој има најмалку 
20 години пензиски стаж од кои најмалку 10 години 
ефективно поминати на работно место за кое стажот на 
осигурување се смета во зголемено траење и 50 години 
живот за маж, односно 45 години за жена, може да му 
престане работниот однос со право на пензија, ако: 

- заради нарушена психофизичка или општа здрав-
ствена способност не ги извршува работните задачи, а 
не може да биде распореден на друго работно место кое 
одговара на неговата стручна подготовка и здравствена 
способност што ја утврдува лекарска комисија; 

- работникот со своите работни, стручни и други 
способности не може да одговори на барањето за 
навремено, рационално и ефикасно извршување на 
работните задачи во рамките на функцијата на Мини-
стерството, по претходна негова согласност, што ја 
утврдува посебна комисија образувана од министерот. 

Против решението за престанување на работниот 
однос, работникот има право на жалба до Владата на 
Република Македонија, во рок од 19 дена од денот на 
приемот на решението“. 

Член 2 
-.Во целиот текст на Законот за внатрешни работи 

зборовите: „станиците на милицијата“, „станица на 
милиција“, „одделение на милицијата“, „посебна едини-
ца на милицијата“, „работници на милицијата“, „мили-
ционерИ, „милиционер“ и „милиција“ се заменуваат со 
зборовите: „полициските станици“, „полициска стани-
ца“, „полициско одделение“, „посебна полициска еди-
ница“, „полицајци“, „полицаец“ и „полиција“. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

248. 

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 
ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА КРИВИЧНИ 

ДЕЛА И СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-^ 
вање на Законот за извршување на санкциите за кри-
вични дела и стопански престапи, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 17 и 18 март 1992 година. 

Број 08-1115/1 
18 март 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан, Андов, с. р. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА 

КРИВИЧНИ ДЕЛА И СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

Член 1 
Во Законот за извршување на санкциите за кри-

вични дела и стопански престапи („Службен весник на 
СРМ“ број 19/79, 50/82, 42/85, 35/86 и 47/89), во член 68 
ставот 2 се менува и гласи: 

„Владата на Република Македонија ги одредува 
другите работни места што имаат карактер на одредени 
должности во казнено-поправна установа, воспитно-

\ 
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поправен дом и Министерството за правосудство и 
управа во смисла на став 1 од овој член“. 

Член 2 
Во членот 158 точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „што ја именува Владата на Репу-
блика Македонија“. 

Член 3 
Во член 159 ставот 2 се менува и гласи: 
„За претседател и членови на комисијата се имену-

ваат претставници на Министерството за правосудство 
и управа, Министерството за внатрешни работи, судо-
вите, јавните обвинителства и стручни и научни работ-
ници од пенолошката, криминолошката и кривично-
правната област“. 

Ставот 3 се брише, а ставовите 4, 5 и 6 стануваат 
ставови 3, 4 и 5. 

Во ставот 5 зборот „Секретаријатот се заменува со 
зборот „Министерството“. 

Член 4 
Во членот 160 зборовите: „Извршниот совет на 

Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република 
Македонија“. 

Член 5 
Во членот 162 став 1 зборовите: „општинскиот 

орган“ се заменуваат со зборовите: „на органот“. 
Член 6 

Во членот 164 ставови 1 и 3 зборовите: „надлеж-
ниот орган“ се заменуваат со зборот „органот“. 

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот орган“ се 
заменуваат со зборот „органот“. 

Во ставот 3 бројот „300" се заменува со бројот 
„5.000,00". 

Член 7 
Насловите на главите: IX - извршување на смртна-

та казна и XI - извршување на казна конфискација на 
имот и членовите од 182 до 186 и од 195 до 205 се 
бришат. 

Член 8 
По членот 294 се додава нов член 294-а, кој гласи: 

„Член 294-а 
Казната затвор се извршува во: 
- Казнено-поправниот дом.Идризово - Скопје; 

, - Казнено-поправниот дом“ од отворен вид - Стру-
га, 

- Затворот во Битола со отвореното одделение во 
Прилеп, за подрачјето на општините Битола, Демир 
Хисар, Крушево, Прилеп и Ресен; 

- Затворот во Гевгелија за подрачјето на општини-
те Валандово, Гевгелија, Кавадарци и Неготино; 

- Затворот во Охрид за подрачјето на општините 
Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга; 

- Затворот во Скопје со отворените одделенија во 
Крива Паланка и Титов Велес, за подрачјето на Градот 
Скопје и општините Куманово, Кратово, Крива Палан-
ка и Титов Велес; 

- Затворот во Тетово за подрачјето на општините 
Гостивар и Тетово и 

- Затворот во Штип со отвореното одделение во 
Струмица, за подрачјето на општините Берово, Вини-
ца, Делчево, Кочани, Свети Николе, Радовиш, Про-
биштип, Струмица и Штип. 

Веспитно-поправната мерка упатување во воспит-
но поправен дом се извршува во Воспитно-поправниот 

дом во Тетово и Воспитно-поправниот дом за женски 
лица во Скопје. 

Министерот за правосудство и управа донесува 
решение за распоредување на осудените лица во казне-
но поправните установи во кои се извршува казната 
затвор“. 

Член 9 
Работниците, опремата, инвентарот и другите ра-

боти, архивата, документацијата и средствата на фон-
довите нр затворите што се укинуваат, ги преземаат 
затворите во чиј делокруг преминуваат работите на 
укинатите затвори. 

Член 10 
Управителите и замениците на управителите на 

казнено-поправните и воспитно-поправните установи 
од член 294-а на овој закон, именувани според досегаш-
ните прописи остануваат на должност до истекот на 
времето за кое се именувани. 

Член 11 
Членот 12 од Законот за изменување и дополнува 

ње на Законот за извршување на санкциите за кривич-
ни дела и стопански престапи („Службен весник на 
СРМ“ број 47/89) се брише. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

249. 

Врз основа на член 75 ставовите 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 ВРШЕЊЕ 
НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ БАБОТИ 

Се прогласува Законот за вршење на хридрометео-
ролошки работи, -

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата, одржана на 18 март 1992 година. 

Број 08-1123/1 
18 март 1992 година^ 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република Претседател 
Македонија, на Република Македонија, 

Стојан Андов, с. р. Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
РАБОТИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат хидролошките и метео-

ролошките работи (во натамошниот текст: хидроме-
теоролошки работи) и начинот на нивното вршење. 

Член 2 
Хидрометеоролошките работи ги врши Републич-

киот хидрометеоролошки завод (во натамошниот 
текст: Заводот). 
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Работите на метеоролошко обезбедување на воз-
душната пловидба од својот делокруг ги врши органот 
на управата надлежен за работи на контрола на летање-
то. 

Член 3 
Хидрометеоролошките работи ги опфаќаат: ра-

звојот и функционирањето на хидролошкото и метео-
ролошкото бдеење, истражувањата на атмосферата, 
почвата и водните ресурси и работите на примената на 
хидрологијата и метеорологијата. 

Член 4 
Работи на развојот и функционирањето на хидро-

лошкото и метеоролошкото бдеење се: 
1) воспоставување, изградба и одржување на мре-

жа на хидролошки и метеоролошки станици и мрежа на 
метеоролошки радарски центри и противградобијни 
станици, научни единици и институти; 

2) хидролошки набљудувања и мерења на повр-
шинските и подземните води од првото ниво и извори-
те, речниот нанос, мразот на реките, акумулациите и 
езерата и специјалните хидролошки набљудувања и 
мерења во мрежата на хидролошки станици и основна 
обработка на забележаните податоци; 

3) метеоролошки набљудувања и мерења за потре-
бите на временската прогноза, на климатологијата, 
агрометеорологијата, воздухопловната метеорологија 
и специјални метеоролошки набљудувања во мрежата 
на метеоролошките станици и основна обработка на. 
забележаните податоци; 

4) набљудувања и мерења на карактеристиките на 
квалитетот на воздухот, врнежите и почвата, вклучу-
вајќи ја и радиоактивноста на воздухот, врнежите и 
почвата во мрежата на метеоролошките станици, 
основна обработка на забележаните податоци и следе-
ње на преносот на загадувачките материи низ атмосфе-
рата; 

5) набљудувања и мерења на карактеристиките на 
квалитетот на површинските води, на подземните води 
од првото ниво, езерата и акумулациите, вклучувајќи ја 
и радиоактивноста на водите во мрежата на хидролош-
ките станици и основна обработка на забележаните 
податоци; 

6) вршење на аеролошки и радарски метеоролош-
ки мерења и набљудувања и следење на електричните 
процеси во атмосферата; 

7) воспоставување, изградба и функционирање на 
хидрометеоролошкиот телекомуникационен систем за 
собирање, размена и распределба на забележаните 
податоци и обработените информации; 

8) воспоставување и функционирање на аналитич-
ко-прогностички систем, анализирање на времето и 
издавање на краткорочни и среднорочни прогнози и 
долгорочни изгледи на времето и прогноза на градоно-
сни облаци, како и следење и предупредување за 
развојот на штетни и опасни метеоролошки појави; 

9) воспоставување и функционирање на аналитич-
ко-прогностички систем, анализирање на хидролошка-
та состојба, издавање прогнози и извештаи за водостои-
те на реките, езерата, вештачките акумулации, подзе-
мните води, како и мразот на реките и езерата и 
следење и предупредување на развојот на штетни и 
опасни хидролошки појави; 

10) давање извештаи и прогнози за квалитет на 
воздухот, водите и почвата од значење за заштита на 
животната средина и природата и следење и предупре-
дување за нивното нагло загадување; 

11) воспоставување, изградба и функционирање на 
систем за заштита од град и дејствување на градоносни-
те облаци. 

Член 5 
Работи на истражување на атмосферата, точвата и 

водните ресурси се: 
1) истражување и следење на процесите во атмос-

ферата и развој на методи за прогнозирање на времето; 
2) истражување и следење на хидролошките проце-

си и развој на методи за прогнозирање на водите; 
3) истражување и следење на квалитативните ка-

рактеристики на воздухот, врнежите, површинските 
води, подземните води од првото ниво, езерата и 
почвата, вклучувајќи ја радиоактивноста на воздухот, 
врнежите и водите, преносот на загадувачките материи 
во нив и учество во истражувања на влијанието на 
загадувањето врз водните ресурси, климата и вегетаци-
јата и развој на модели и методи за прогнозирање на 
загаденоста на воздухот, водите и почвата; 

4) истражување на физичките основи на климата, 
следење на нејзините промени и колебања и развој на 
методи за прогнозирање на климата; 

5) истражување на процесите и појавите во атмос-
ферата значајни за воздушната пловидба; 

6) истражување на физичките основи на модифи-
кацијата на времето и климата и развој на методи за 
оперативно спроведување на заштита од град и други 
облици на вештачко влијание и модификација на време-
то; 

7) истражување и следење на енергетскиот потен-
цијал на сончевото зрачење и ветерот и на другите 
обновливи извори на енергијата и метеоролошки и 
хидролошки истражувања за рационално користење на 
енергетскиот потенцијал; 

8) истражување и следење на влијанието на време-
то и климата врз земјоделството и врз шумарското 
производство, вклучувајќи ја и климата на земјиштето 
и истражувањето и развојот на методите на агрометео-
ролошките прогнози; 

9) хидролошки и метеоролошки истражувања за 
изработка на водниот биланс и за користењето на 
водните потенцијали; 

10) развој на инструменти, уреди и методи за 
хидролошки и метеоролошки набљудувања и мерења. 

Член 6 
Работи на примена на хидрологијата и метеороло-

гијата се: 
1) работи што се однесуваат на метеоролошкото 

обезбедување на воздушната пловидба, вклучувајќи ги 
и воените воздухоплови; 

2) работи што се однесуваат на метеоролошките 
набљудувања за потребите на одбраната на Република 
Македонија; 

3) работи на хидролошко и метеоролошко обезбе-
дување на пловидбата на внатрешните пловни патишта 
на Република Македонија; 

4) работи што се однесуваат на изработката на 
агрометеоролошки анализи и прогнози на степенот на 
опасноста од пожари во природната средина, како и 
работи на медицинската метеорологија; -

5) хидролошки и метеоролошки работи за потре-
бите на водостопанство на водотеците пресечени со 
државната граница или кои претставуваат државна 
граница, вклучувајќи ги и работите за потребите на 
одбраната на Република Македонија; 

6) работи на примена на знаената за климата и 
водните ресурси за потребите на стопанските и опште-
ствените дејности за потребите на одбраната на Репу-
блика Македонија; 

7) анализи на просторните и временските каракте-
ристики на метеоролошките елементи и изработка на 
климатските основи за пр?осторното и урбаното плани-
рање и проектирана и за изградба на големи инвести-
циони објекти;, 
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8) анализи на просторните и временските квалита-
тивни и квантитативни карактеристики на режимот на 
површинските водни ресурси и на водните ресурси на 
подземните води од првото ниво за изработка на хидро-
лошки основи за просторно и урбано планирање и 
проектирање и за изградба на големи инвестициони 
објекти. 

Член 7 
Хидрометеоролошките работи утврдени во члено-

вите 5 и 6 на овој закон, се вршат според годишни и 
повеќегодишни програми. 

Програмите за хидрометеоролошките работи од 
став 1 на овој член ги донесува Собранието на Републи-
ка Македонија, на предлог на Владата. 

Член 8 
Работите на хидролошко и метеоролошко бдеење 

од член 4 на овој закон се вршат непрекинато и 
претставуваат единствен хидрометеоролошки инфор-
мационен систем на Република Македонија. 

Хидрометеоролошкиот информационен систем на 
Република Македонија е интегрален дел од општестве-
ниот систем на информирање и е вклучен во меѓунаро-
дните метеоролошки и хидролошки информациони си-
стеми. 

Член 9 
Работите од членовите 4 и 6 на овој закон се вршат 

според утврдените постапки и методи пдто ги пропишу-
ва Заводот. 

Член 10 
Хидрометеоролошките работи од член 4 став 1 

точките 2, 3, 4, 5, 6, и 11 на овој закон се вршат со 
постојани набљудувачи, со повремени набљудувачи, 
односно стрелци или автоматски. 

Критериумите за определување на надоместокот 
за вршење на повремени работи на набљудувачите, 
односно стрелците од став 1 на овој член ги утврдува 
Владата на Република Македонија, 

Висината на надоместокот за вршење на повреме-
ни работи на набљудувачите, односно стрелците од став 
2 на овој член ја утврдува директорот на Заводот. 

Член 11 
Во извршувањето на хидрометеоролошките рабо-

ти Заводот: 
1) ги извршува функциите на центар на хидроме-

теоролошкиот информационен систем на. Република 
Македонија; 

2) воспоставува и развива банки на хидролошки и 
метеоролошки податоци и на податоци за квалитетот 
на воздухот и водите забележани во мрежата на хидро-
лошките и метеоролошките станици и во мрежата на 
метеоролошките радарски центри и противградобијни 
станици; 

3) воспоставува и обезбедува работа, развој и 
унапредување на основите на метеоролошкиот и хидро-
лошкиот прогностички систем; 

4) воспоставува и обезбедува работа и развој на 
хидрометеоролошкиот телекомуникационен систем и 
обезбедува вклучувана на Република Македонија во 
меѓународните метеоролошки и хидролошки информа-
циони системи; 

5) обезбедува остварувана и чување на еталоните 
на метеоролошките и хидролошките инструменти, 
баждаре1ве на инструментите во мрежата на метеоро-
лошките и хидролошките станици и баждарс1ве на 
инструментите на правните и физичките лица; 

6) врши стручен надзор на спроведувањето на 
одредбите на член 17 на овој закон. 

Член 12 
Во рамките на извршувањето на работите од член 

5 точка 5 и од член 6 точка 1 на овој закон, Заводот ги 
врши работите што се однесуваат на истражувањето, 
анализата и следењето на атмосферските услови кои 
влијаат на воздушната пловидба во воздушниот про-
стор на Република Македонија, на изработка на прог-
ностичките карти за планирање на летањето и на 
воздухопловната метеоролошка документација за лета-
ње, на архивирањето на податоците од аеродромските 
метеоролошки станици и на изработката на климател 
лошки монографии за аеродромите и воздухо/пловниот 
метеоролошки телекомуникационен систем. 

Член 13 
Заводот ги извршува и го координира извршување-

то на меѓународните обврски на Република Македонија 
во областа на метеорологијата и хидрологијата, следе-
ње на квалитетот на водите и квалитетот на воздухот. 

Член 14 
Хидролошките и метеоролошките податоци и ин-

формации се јавни, освен податоците кои претставу-
ваат воена или службена тајна. 

Јавните податоци од став 1 на овој член ги објавува 
Заводот во соодветни годишници. 

Член 15 

Заводот е должен преку средствата за јавно ин-
формирање да ја известува јавноста за состојбата и 
развојот на времето и водите и да дава предупредувања 
за развојот и наидувањето на опасни и штетни хидро-
лошки и метеоролошки појави. 

Член 16 
Хидрометеоролошките работи утврдени во член 6 

на овој закон, Заводот може да ги врши посебно и за 
потребите на правни и физички лица (корисници на 
услуги) со надоместок. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член се 
утврдува со договор склучен меѓу Заводот и корисници-
те на услугите. 

Средствата што Заводот ќе ги оствари со вршење 
на хидрометеоролошките работи за заинтересираните 
корисници на услуги ќе се користат во согласност со 
закон. 

Член 17 
Хидролошки и метеоролошки мерења и набљуду-

вања во смисла на овој закон, можат за свои потреби да 
ври!ат правни и физички лица во согласност со овој 
закон и со прописите за мерења и набљудувања донесе-
ни врз основа на овој закон. 

Податоците добиени со мерењата и набљудувања-
та од став 1 на овој член правните и физичките лица 
можат без надомест да ги доставуваат до Заводот 
заради архивирање. 

Член 18 
Техничките средства, инструментите и уредите 

што се користат за набљудување во мрежите на хидро-
лошките и метеоролошките станици мораат да бидат 
типизирани и испитани во согласност со пропишаните 
стандарди. ( 

Испитуваното на нови технички средства, инстру-
менти и уреди за метеоролошки и хидролошки набљу-
дувања и издавањето на потврди за подобноста за нивно 
вклучувал,е во хидрометеоролошкиот систем го врши 
Заводот. 

Член 19 
Техничките средства, инструментите, уредите и 

објектите за метеоролошки и хидролошки набљудува-

ле 
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ња мораат да бидат заштитени од оштетување или 
уништувана. 

Член 20 
Забрането е поставување на пречки, емисиони 

уреди, подигањето на градежни објекти, далноводи или 
други уреди што можат да ја попречат работата на 
техничките средства, инструментите и уредите за ме-
теоролошки и хидролошки набљудувања и мерења. 

Член 21 
Водачот на воздухоплов во јавен превоз во воздуш-

ниот сообраќај кога лета, должен е да врши определени 
метеоролошки набљудувања и забележаните податоци 
да ги достави на Заводот. 

Водачот на воздухопловот е должен за време на 
летот на воздухопловот да ги набљудува метеоролош-
ките појави што се од влијание за безбедна воздушна 
пловидба, како и за шумските пожари и за тоа веднаш 
да ја извести надлежната служба за контролата на 
летањето. 

Извештајот за набљудувањата од став 2 на овој 
член веднаш по приемот се вклучува во воздухоплов-
ниот метеоролошки телекомуникационен систем зара-
ди размена. 

Член 22 
Директорот на Заводот ќе донесе прописи за: 
1) утврдувањето на мрежите и програмата за 

работа на хидролошките и метеоролошките станици и 
мрежата и програмата за работа на метеоролошките 
радарски центри и противградобијни станици (член 4 
точка 1); 

2) постапките и начинот за хидрометеоролошките 
набљудувања (член 4 точките 2, 3, 4, 5 и 6) и заштитата 
на објектите од член 19 на овој закон; 

3) организацијата и постапката за работа на хидро-
метеоролошкиот телекомуникационен систем (член 4 
точка 7); 

4) техничките услови, методологијата на дејство-
то, оцената на ефикасноста на заштитата од град и 
технологијата на работа на системот за заштита од град 
(член 4 точка 11); 

5) методите и постапките за изработка на агроме-
теоролошки анализи и прогнози (член 6 точка 4); 

6) организацијата, методите и постапките за рабо-
та и усогласено програмирање на развојот на хидроме-
теоролошкиот информационен систем (член 8); 

7) начинот на евидентирање и собирање на подато-
ците забележани во мрежата на хидролошките и метео-
ролошките станици, единствената методологија на ар-
хивирање, каталозите и регистрите на банките и базите 
на тие податоци (член 11 точка 2); 

8) хидролошки и метеоролошки податоци и ин-
формации кои претставуваат службена тајна (член 14). 

Член 23 
Директорот на Заводот во согласност со министе-

рот за здравство и министерот за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и екологија и со министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ќе донесе 
прописи за: 

1) постапките и начинот на набљудување и мерење 
на квалитативните карактеристики на воздухот, врне-
жите и почвата во мрежата на метеоролошките стани-
ци (член 4 точка 4); 

2) постапките и начинот на набљудувања и мерења 
на квалитативните карактеристики на водите во мрежа-
та на хидролошките станици (член 4 точка 5); 

3) основите на прогностичкиот систем и постапки-
те за прогноза на квалитетот на воздухот, водите и 
почвата (член 4 точка 10). 

Член 24 
Министерот за народна одбрана во согласност со 

директорот на Заводот ќе донесе прописи за: 
1) вршењето на хидрометеоролошките работи за 

потребите на одбраната на Република Македонија 
(член 6 точките 1,2 и 5); 

2) хидролошки и метеоролошки податоци и ин-
формации кои претставуваат воена тајна (член 14 став 
1). 

Член 25 
Директорот на Заводот во согласност со министе-

рот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологи-
ја ќе донесе прописи за: 

1) програмата и начинот на метеоролошките наб-
људувања од авионот во воздух, начинот на составува-
ње извештаи за тие набљудувања и за вклучување на 
извештаите во хидрометеоролошкиот телекомуника-
ционен систем, заради размена (член 21); 

2) работите на хидролошкото и метеоролошкото 
обезбедување на воздушната пловидба и на пловидбата 
на внатрешните пловни патишта на Република Македо-
нија (член 6 точките 1 и 3). 

Член 26 
Со парична казна од 5.000 до 25.000 динари ќе се 

казни за прекршок правното лице ако поставува преч-
ки, емисиони уреди, подига градежни објекти, далново-
ди А друет уреди што можат да ја попречат работата на 
техничките средства, инструментите и уредите за ме-
теоролошки и хидролошки набљудувања и мерења 
(член 20). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице н^ правното лице со парична казна од 
500 до 2.500 динари. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и 
физичко лице и поединец во вршење на самостојна 
дејност или професија со парична казна од 5.000 до 
15.000 динари. 

^ Член 27 
Со парична казна од 1.000 до 2.500 динари ќе се 

казни за прекршок водачот на воздухоплов ако во 
текот на летот на воздухопловот не врши определени 
метеоролошки набљудувања или ако забележаните по-
датоци не и ги достави на надлежната служба за 
контрола на летањето, или ако во текот на летот на 
воздухопловот забележи метеоролошки појави што се 
од влијание за безбедната воздушна пловидба, како и за 
шумските пожари, а за тоа веднаш не достави извештај 
до надлежната служба за контрола на летањето (член 
21). 

Член 28 
Со парична казна од 1.000 до 25.000 динари ќе се' 

казни за прекршок правно или физичко лице ако 
податоците за хидролошките и метеоролошките мере-
ња и набљудувања што ги врши за свои потреби, не ги 
врши во согласност со прописите за набљудувања 
донесени врз основа на овој закон (член 17). 

Член 29 
Прописите од членовите 22, 23, 24 и 25 на овој 

закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на прописите од став 1 на овој 
член ќе се применуваат прописите донесени врз основа 
на Законот за хидрометеоролошките работи од интерес 
за целата земја, доколку не се во спротивност со овој 
з а к о н ' Член 30 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 
работниците, опремата, инвентарот, архивата, доку-
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ментацијата и другите средства за работа на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за заштита од 
градобијност ги презема Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод. 

Член 31 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за вршење на хидрометео-
ролошки работи („Службен весник на СРМ“ број 43/80 
и 5/81), Законот за хидрометеоролошките работи од 
интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“ број 
18/88 и 63/90^)и Законот за самоуправната интересна 
заедница за заштита од градобијност („Службен весник 
на СРМ“ број 23/75). 

Член 32 
' Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

250. 
Врз основа на член 7 од Законот за личните доходи 

и другите надоместоци на пратениците во Собранието 
на Република Македонија и другите избрани и именува-
ни лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ 
број 36/90 и „Службен весник на Република Македони-
ја“ број 38/91), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТАЗА ВИСИНА-
ТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТОК НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРАТЕНИЧКАТА ФУНК-

ЦИЈА 
1. Во Одлуката за висината на месечниот надоме-

сток на трошоците за вршење на пратеничката функци-
ја („Службен весник на СРМ“ број 5/91), водечката 1, 
зборовите: „четири дневници“ се заменуваат со зборо-
вите „осум дневници“. 

2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 март 1992 година и ќе се 
објави во „Службен весник на Република Македонија“ 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
'Број 10-1065/1 

18 март 1992 година Претседател 
Скопје н а Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

251. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија и член 209 став 2 од Деловникот на Собра-
нието на Република Македонија, Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 март 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РА-

БОТНИЦИ 

1. Во Одлуката за избор на надворешни членови на 
комисиите на Собранието на Република Македонија од 
редот на научните и стручните работници („Службен 
весник на Република Македонија“ број 32/91), во став 1 
во точка 7, во Комисијата за стопанство наместо 
„Ѓорѓи Гајдов, претседател на Здруж,ението на само-
стојните занаетчии - Скопје“, треба да стои: 

„Боро Неделков, вршител на интелектуални услу-
ги“. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 10-1064/1 „ 
18 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

252. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА СОСТАВ НА УРЕДУВАЧКИОТ ОДБОР НА 

„СОБРАНИСКИОТ ИНФОРМАТОР“ 

I. Уредувачкиот одбор на „Собранискиот инфор-
матор“ го сочинуваат: 

1. претседател 
Џеладин Мурати, потпретседател на Собранието 

на Република Македонија, 
2. членови 
Ѓорѓи Котевски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Доста Димовска, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија 
Љупчо Јакимоски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија 
Драги Арсов, пратеник во Собранието на Републи-

ка Македонија 
Благој Ханџиски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија 
Наќе Стојановски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија 
Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија 
Насер Зибери, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија' 
Абдурахман Алити, пратеник во Собранието на 

Република Македонија 
Панчо Минов, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија 
Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија 
Ефтим Манев, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија 
Ѓоко Поповски, раководител на Секторот ?а ин-

формирање, документација и библиотека на Собрание-
то на Република Македонија, 

Ленче Глшоровска, новинар во Собранието на 
Република Македонија 

Бранко Јермилов, новинар во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Михајло Ѓорѓиев, шеф на печатницата на Собра-
нието на Република Македонија. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1063/1 „ 
18 март 1992 година ^ Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
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253. 
Врз основа на член 89 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/ 
78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ; ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
^ 1. Се разрешува од функцијата судија на Врхов-

ниот суд на Република Македонија Олга Наумова, 
поради остварување на правото на пензија, сметано од 1 
април 1992 година. 

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

СОБРАНИЕ, НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1057/1 
18 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

254. 
? Врз основа на член 34 од Законот за судовите за 

прекршоци ( „Службен весник на СРМ“ број 6/85,13/86, 
11/87 , 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 
година, донесе 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1060/1 „ 
18 март 1992 година ^ ^ Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

ОДЛУКА 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
ЗА ПРЕКРШОЦИ ВО ОПШТИНСКИОТ СУД ЗА 

ПРЕКРШОЦИ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата судија за прекршо-
ци во Општинскиот суд за прекршоци во Скопје Ванчо 
Здравев, по негово барање, сметано од 1. април 1992 
година. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-1058/1 Претседател 

18 март 1992 годинана на Собранието на Република 
С К О П Ј е Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

255. 
Врз основа на член 34 од Законот за судовите за 

прекршоци („Службен весник на СРМ“ број 6/85,13/86, 
11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА ЗА 
ПРЕКРШОЦИ ВО ОПШТИНСКИОТ СУД ЗА ПРЕ-

КРШОЦИ ВО СТРУМИЦА 

1. Се разрешува од функцијата судија за прекршо-
ци во Општинскиот суд за прекршоци во Струмица 
Трајчо Алеков, поради остварувано на правото на 
административна пензија за 31 декември 1991'година. 

256. 
Врз основа на член 12 од Законот за републ,ичките 

награди („Службен весник на СРМ“ број 40/8^ 36/89), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И 
ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

НА НАГРАДАТА „25 МАЈ“ 

1. Се разрешуваат од функцијата претседател и 
членови на Одборот за ̂ доделување на наградата „25 
Мај“ поради истекот на времето за кое се именувани и 
тоа: 

а) претседател 
Димитар Поповски, 

б) членовите: 
Елизабета Божиновска, 
Владимир Боцевски, , 
Зоран Илиевски, 
Мети Крлиу, 
Ѓорѓи Кузмановски, 
д-р Благоја Старковски, 
Насе Насев, 
Милан Наумовски, 
Емин Салих, 
Душко Сековски, 
Гале Фидановски и 
Иван Чемерски. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1059/1 
18 март 1992 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

257. 
Врз основа на член 257 од Законо,т за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85 , 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91), С9бранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 

'март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 

ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
1. За членови на Комисијата за изготвување пред-

лог за именување индивидуален работоводен орган на 
Шумарскиот факултет во Скопје се имснуваат:Тимс 
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Андонов, пратеник во Собраниет,о на Република Маке-
донија и 

Насер Зибери, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1062/1 
18 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

259. 
Врз основа на член 62 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85 и 12/90), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА РО ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ 
„СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИН-
ДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ИН-

СТИТУТОТ 

1. Собранието на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на РО Економски 
институт „Скопје“ - Скопје со која за индивидуален 
работоводен орган на Институтот, е именуван д-р 
Александар Петровски, научен советник во Институ-
тот. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1054/1 
18 март 1992 година ^ ^ Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

258. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
март 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 

ВИШАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 

, 1. За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган на 
Вишата медицинска школа во Битола, се именуваат: 

Димитар Димитровски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија и 

Благоја Тошевски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија “ 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1061/1 
18 март 1992 година ^ Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

260. 

Врз основа на член 62 од Законот за научно-
истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85 и 12/90), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ 
„СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИН-
ДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ИН-

СТИТУТОТ 
1. Собранието на Република Македонија дава со-

гласност на Одлуката на Советот на Ветеринарниот 
институт „Скопје“ - Скопје со која за индивидуален 
работоводен орган на Институтот, е именуван: д-р 
Георги Мицковски, виш научен соработник. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1055/1 
18 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

261. 

Врз основа на член 62 од Законот за научно-
истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85 и 12/80), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРОСЛО-
ВЕНСКА КУЛТУРА ВО ПРИЛЕП ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОР-

ГАН НА ИНСТИТУТОТ 

1: Собранието на Република Македонија не дава 
согласност на Одлуката на Советот на Институтот за 
старословенска култура во Прилеп со која за индиви-
дуален работоводен орган на Институтот с именувана 
д1р Лидија Славеска, научен советник во Институтот. 

2. Оваа одлука влегува во силд со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1056/1 
18 март 1992 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
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262. 264. 

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85 , 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 март 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА СРЕ-
ДНО ОБРАЗОВАНИЕ „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
Училиштето за средно образование „Кочо Рацин“ -
Скопје, се именува Мице Митевски, професор во ГУЦ 
„Здравко Цветковски“ - Скопје. 

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

Број 10-1066/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

263. 

Врз основа на член 61 од Законот за избор на 
органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕМУЦ „НИКОЛА ТЕ-

СЛА“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ЕМУЦ „Ни-
кола Тесла“ - Скопје, се избираат: 

Јордан Бошков, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Никола Маркоски, дипл. правник, началник во ПЕ 
Гази Баба на Министерството за народна одбрана. 

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

Број 10-1093/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје ' на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91) 1 Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија на седницата 
одржана на 12 март 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА МА-
ШИНСКО-МЕТАЛУРШКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕН-

ТАР „ПАНЧЕ АРСОВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во работнич-
киот совет на Машинско-металуршкиот училишен цен-
тар „Панче Арсовски“ - Скопје, се именуваат: 

Драган Минов, одборник во СО „Гази Баба“, 
главен раководител на ладна валавница при ВК -
Скопје и 

Ангел Стаменковски, секретар на Собранието на 
општина Гази Баба - Скопје. 

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

ка Македонија“. 

Број 10-1071/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

265. 

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „САВА КОВАЧЕ-

ВИЌ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници нд Републиката во Советот на 
ОУ „Сава Ковачевиќ“ - Скопје се именуваат: 

Јован Родевски, референт за кадри во МЗ „Тито“ -
Скопје и 

Драган Симјановски, дипл. економист, одборник 
во СО Кисела Вода. 

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

Број 10-1083/1 
12 март 1992 година „ Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
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266. 

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТО-

ДИЈ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Кирил и Методиј“ - Скопје, се именуваат: 

Елена Старделова, стручен соработник во Пио-
^ нерскиот дом Карпош и 

Марија Узунова, наставник во ОУ „В. И. Ленин“ -
Скопје. 

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

Број 10-1086/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

268. 

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОЛЕ НЕДЕЛ-

КОВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Коле 
Неделковски“ - Скопје, се именуваат: 

Марија Величковска, педагог во ОУ „В. И. Ленин“ 
- Скопје и 

Тања Дојчиновска, дипл. правник, вработена во 
КПЗ на град Скопје. 

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

Број 10-1104/1 
12 март 1992 година Претседател е 

Скопје н а Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

267. 269. 

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 
пѓредучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВ-

СКИ“ - СКОПЈЕ 

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за“ прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ ,ДРАГА СТОЈА-

НОВСКА“ С. РАКОТИНЦИ - СКОПЈЕ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ОУ „Коле Неделковски“ - Скопје, се именува 

Симо Тодоровски, наставник во ОУ 
лоци" - Скопје. 

,Ј.Х. Песта-

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

, Број 10-1085/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Драга Стојановска“ с. Ракотинци - Скопје, се 
именуваат: 

Љубе Аврамовски, одборник во СО Кисела Вода и 
Јордан Стаматовски, одделенски наставник во ОУ 

„Ѓуро Салај“ - Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Број 10-1084/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
нд изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
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270. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО БИБЛИОТЕКАТА 

„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ВО СКОПЈЕ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган во Библиотека-
та „Браќа Миладиновци“ во Скопје, се избираат: 

Предраг Пенушлиски, индивидуален работоводен 
орган на Центарот за организирање приредби, „Уни-
верзална сала“ - Скопје и 

д-р Томе Саздов, проф. на Филолошкиот факул-
тет во Скопје 

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

Број 10-1110/1 „ 
12 март 1992 година „ Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

272. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за 

библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 
35/84 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА БИБЛИОТЕКАТА 

„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Библиотеката „Браќа Миладиновци“ - Скопје, се име-
нуваат: 

Трајче Андонов, директор на издавачкиот сектор 
во ИРО „Култура“ - Скопје и 

Рајко Јовановски, писател вработен во ИРО „Дет-
ска радост“ Скопје. 

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

Број 10-1092/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именуваната, 

Никола Крстески, с.р. 

271. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ДРАМСКИОТ ТЕА-

ТАР ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вана индивидуален работоводен орган во Драмскиот 
театар во Скопје, се избираат: 

Кирил Ристески, доцент на факултетот за драмски 
уметности - Скопје и 

Јоана Поповска, артист во Македонскиот народен 
театар. 

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

Број 10-1094/1 „ 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 

273. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 28/91), Комисијата за прашам на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЗУФЕР МУСИЌ“ 

ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ОУ „Зуфер 
Мусиќ“ - Тетово, се избираат: 

м-р Јованче Дамјановски, раководител на ПЕ на 
Министерството за шумарство и водостопанство и 

Сајалдин Ќизими, наставни к-директор на Плани-
нарскиот дом - Тетово. 

2. Оваа одлука влегува во сила со дднот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Број 10-1107/1 
12 март 1992 година, 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 
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274. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11У91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЈЕТА Е РЕ" С. 

ШИПКОВИЦА - ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Јета е 
ре" с. Шипковица - Тетово, се именуваат: 

Гзиме Хусеини, медицинска сестра вработена во 
амбулантата во с. Шипковица и 

Иљаз Ибиши, вработен во ОУ „X. Антески“ с. 
Требош (живее во с. Шипковица). 

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

Број 10-1105/1 
12 март 1992 година 

Скопје ' Претседател ^ 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

275. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и'именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО 
ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. ЛУКОВО - СТРУГА 

1. За претставници на Републиката во Работнич-
киот совет на РО ОУ „Кирил и Методиј“ с. Луково -
Струга, се именуваат: 

Благоја Дејкоски, инженер во ШИК Јабланица и 
Владо Младеноски, наставник во ОУ с. Подгорци. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 

276. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот'за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 38/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ „ЕДИНСТВО“ 

С. ДЕЛОГОЖДА - СТРУГА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

РО ОУ „Единство“ с. Делогожда - Струга, се имену-
ваат: 

Агрон Бајрами, директор на АД Караорман с. 
Враништа и 

“ Војислав Понески, педагог во РО ОУ „Климент 
Охридски“ с. Драслајца. 

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

Број 10-1082/1 
12 март 1992 година г „ 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

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

277. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишна и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори 
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МОША ПИЈА-

ДЕ“ ЦЕНТАР - ЖУПА - ДЕБАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ОУ „Моша 
Пијаде“-Центар - Жупа - Дебар, се именуваат: 

Седат Беќироски, вработен во МВР-ПЕ - Дебар и 
Реџо Муслиовски, општествено-политички работ-

ник во пензија од с. Д. Косоврасти. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Број 10-1099/1 
12 март 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

Број 10-1081/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
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278. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Републшса Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МОША ПИЈА-

ДЕ“ЦЕНТАР ЖУПА-ДЕБАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Моша Пијаде“ Центар Жупа - Дебар, се имену-
ваат: 

Изет Изет, шеф на месна канцеларија во с. Коџа-
џик-Дебар и 

Цветко Далчевски, овластен работник во ПЕ Де-
бар на Фондот за здравство. 

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

Број 10-1074/1 Претседател 
12 март 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

279. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „РИСТЕ РИСТЕВ-

СКИ“ С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ - ДЕБАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Ристо Ристевски“ с. Долно Косоврасти - Дебар, се 
именуваат: 

Муамет Куртоски, одборник во СО Дебар, граде-
жен техничар во Цретпријатието „Депласт" и 

Кенан Мимидиновски, директор на Локалната ра-
дио станица - Дебар. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Макеоднија". 

Број 10-1075/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

280. 

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83,29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републиг 
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
вте и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „РИСТЕ РИСТЕВ-

СКИ“ С. Д. КОСОВРАСТИ - ДЕБАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Ристе 
Ристевски“ с. Д. Косоврасти - Дебар, се именуваат: 

Ќанија Идризоски, завршил Педагошка академија, 
вработен во РЕ на „Макпетрол" - с. Могорче и 

Вера Тодоровска, вработена во Радиостаницата во 
Дебар. 

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

Број 10-1098/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

281. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за 

библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 
35/84 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНСКАТА 
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ 

МУЧЕТО“ - СТРУМИЦА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Општинската матична библиотека „Благој Јанков Му-
чето“ - Струмица, се именуваат: 

Јован Ананиев, археолог, вработен во Заводот за 
заштита на спомениците на културата, природните 
реткости и Музеј - Струмица и 

Туше Гошев, пратеник во Собранието на Републи-
ка Македонија. 

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

Број 10-1072/1 „ 
12 март 1992 година тг Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
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282. 

Врз основа на член 61 од Законот за избор на 
органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУР,СНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОПШТИНСКАТА МА-
ТИЧНА БИБЛИОТЕКА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ- МУЧЕ-

ТО“ - СТРУМИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во Општинската 
матична библиотека „Благој Јанков - Мучето“ - Стру-
мица, се избираат: 

Никола Дончев, дипломиран правник во ПЕ Стру-
мица на Министерството за правосудство и управа и 

Ванчо Младенов, пратеник на Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Број 10-1095/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

284. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 4^/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВА-
ЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА 
ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ,ДЕТСКА РА-

ДОСТ“ - ГОСТИВАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален рабоводен орган на РО за згрижува-
ње, воспитание и образование на деца од предучилишна 
возраст „Детска радост“ - Гостивар, се избираат: 

Нуфре Јовановски, референт во ПЕ Гостивар на 
Министерството за труд и социјална политика и 

Онче Милошевски, директор на Работничкиот 
универзитет во Гостивар. 

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

Број 10-1096/1 
12 март 1992 година тг Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

283^ 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„“Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ПРПАРИМИ" С. 

ЧЕГРАНЕ - ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Прпарими" с. Чегране - Гостивар, се именуваат: 

Азир Мустафи, поранешен советник во Заводот за 
школство во Гостивар,' сега во пензија и 

Русе Топузовски, поранешен советник во Заводот 
за школство во Гостивар, сега во пензија. 

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

Број 10-1073/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

285. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/ 
85,17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91), и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992, 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ГО-

СТИВАР 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работниците на Центарот за социјална работа во Гости-
вар, се именуваат: 

Дамјан Јаковлевски, судија во Општинскиот суд во 
Гостивар, 

Елена Михајловска, педагог-директор на Детската 
градинка „Детска радост“ - Гостивар и 

Асани Реџие, социјален работник, вработен во 
Сојузот на социјално-хуманитарните организации во 
Гостивар. 

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

Број 10-1091/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
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286. 

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлука -) за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МОША ПИЈА-

ДЕ“ - ГОСТИВАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Моша 
Пијаде“ - Гостивар, се именуваат: 

Алигега Неби, наставник во пензија ул. „Живко 
Брајковски" бб - Гостивар и 

Ратко Гиновски, професор на Економското учи-
лиште во Гостивар. 

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

Број 10-1097/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

287. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КИРИЛ И МЕТО-

ДИЈ“ С. ОРАШЕЦ - КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ОУ „Кирил и 
Методиј“ с. Орашец - Куманово, се именуваат: 

Милка Даштевска, вработена во СО Куманово и 
Круне Младеновски, директор на ОУ „11 Октом-

ври“ Куманово 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Број 10-1101/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именуваната, 

Никола Крстески, с.р. , 

С О Д Р Ж И Н А 

247. Закон за изменување на Законот за внатреш-
ни работи 249 

248. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за извршувано на санкциите за кривични 
дела и стопански престапи 249 

249. Закон за вршење на хидрометеоролошки ра-
боти - - - 2 5 0 

250. Одлука за изменувано на Одлуката за висина-
та на месечниот надоместок на трошоците за 
вршено на пратеничката функција 254 

251. Одлука за изменувано на Одлуката за избор 
на надворешни членови на комисиите на Со-
бранието на Република Македонија од редот 
на научните и стручните работници 254 

252. Одлука за состав на Уредувачкиот одбор на 
„Собранискиот информатор“ 254 

253. Одлука за разрешување од функцијата судија 
на Врховниот суд на Република Македонија . .255 

254. Одлука за разрешување од функцијата судија 
за прекршоци во Општинскиот.суд за прекр-
шени во Скопје. . 255 

255. Одлука за разрешување од функцијата судија 
за прекршоци во Општинскиот суд за прекр-
шоци во Струмица . % . . .255 

256. Одлука за разрешувано на Претседателот и 
членовите на Одборот за доделувале на на-
градата „25 Мај“ 255 

257. Одлука за именувано членови на Комисијата 
за изготвувано предлог за именувано индиви-
дуален работоводен орган на Шумарскиот фа-
култет во Скопје . 255 

258. Одлука за именувано членови на Комисијата 
за изготвувано предлога именувано индиви-
дуален работоводен орган на Вишата меди-
цинска школа во Битола 256 

259. Одлука за давање согласност на Одлуката на 
Советот на РО Економски институт „Скопје“ 
- Скопје за именувано на индивидуален рабо-
товоден орган на Институтот 256 

260. Одлука за давање согласност на Одлуката на 
Советот на Ветеринарниот институт „Скопје“ 
- Скопје за именувано на индивидуален рабо-
товоден орган на Институтот 256 

261. Одлука за недавање согласност на Одлуката 
на Советот на Институтот за старословенска 
култура во Прилеп за именувано на индиви-
дуален работоводен орган на Институтот . . . . 256 

262. Одлука за именувано претставник на Репу-
бликата во Советот на Училиштето за средно 
образование „Кочо Рацин“ - Скопје 257 

263. Одлука за именувано претставници на Репу-
бликата во Работничкиот совет на Машинско-
-металуршкиот училишен центар „Панче Ар-
совски“ - Скопје 257 

264. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именувано индивидуален работо-
воден орган на ЕМУЦ „Никола Тесла“ -
Скопје. . 257 

265. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на,ОУ„Сава Ковачевиќ“ 
-Скопје 257 

266. Одлука за именување 'пре,тставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ 
-Скопје 258 

267. Одлука за именување претставник ни Репу-
бликата ро Советот на ОУ „Коле Неделков-
ски“ - Скопје 258 

268. Одлука за именување членови на Конкурсната 
комисија за именувано индивидуален работо-
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Врз основа на Заклучокот^ Собранието на Репу-
блика Македонија, Комисијата за уставни прашања на 
Собранието на Република Македонија распишува 

КОНКУРС 
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИДЕЈНИ ЛИКОВНИ РЕШЕ-
НИЈА ЗА ГРБОТ И ЗНАМЕТО И МУЗИЧКО-ТЕК-
СТУАЛНИ РЕШЕНИЈА ЗА ХИМНАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Распишувач на конкурсот е Комисијата за устав-
ни прашања на Собранието на Република Македонија, 
врз основа на Заклучокот на Собранието на Република 
Македонија. 

2. Цел на конкурсот е да се добијат идејни ликовни 
решенија за грбот и знамето и музичко текстуални 
решенија за химната на Република Македонија. 

3. Решенијата за грбот, знамето и химната на 
Република Македонија треба да ги изразат државноста, 
самостојноста и сувереноста на Републиката, истори-
ските традиции, културното наследство, стремежот за 
социјален и духовен напредок, природните карактери-
стики на Републиката, заедништвото и сожителството 
и современите стремежи за демократско општество и 
европска и светска интеграција. 

4. Конкурсот е јавен и анонимен. 
5. Работната група формирана од Комисијата за 

уставни прашана на Собранието на Република Македо-
нија ќе изврши рецензија на добиените идејни решенија 
и на Комисијата за уставни прашања ќе и поднесе 
извештај со предлог за избор. 

6. За најдобрите идејни ликовни и музичко тек-
стуални решенија се предвидуваат награди и откупи: 

I награда за грбот, за знамето и за химната 
500.000,00 дин. 

II награда за грбот, за знамето и за химната 
350.000,00 дин. 

III награда за грбот, за знамето и за химната 
250.000,00 дин. 
и 4 откупа по 150.000,00 динари. 

Наградените решенија остануваат во сопственост 
на Собранието на Република Македонија. 

Авторските права на учесниците во конкурсот чии 
решенија ќе бидат прифатени за државни симболи н^ 
Република Македонија, му^припаѓаат на Собранието на 
Република Македонија. ч 

7. Рокови: 
- конкурсот почнува да тече од 25 март 1992 

година; 
- рокот за предавање на идејните решенија е 

најдоцна до 10 април 1992 година. 
За идејните решенија испратени по ,пошта важи 

датумот и часот на пратката. 
Испратените по пошта идејни решенија треба да се 

најават телеграфски со ознака на бројот на поштенска-
та пратка. 

8. Идејните решенија да се доставуваат до Комиси-
јата за уставни прашања на Собранието на Република 
Македонија. 

Од Комисијата 
за уставни прашања на Собранието 

на Република Македонија 

воден орган на ОУ „Коле Неделковски“ -
Скопје 258 

269. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ЦОУ „Драга Стојанов-
ска“ с. Ракотинци - Скопје 258 

270. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именувана индивидуален работо-
воден орган во Библиотеката „Браќа Милади-
новци“ во Скопје 259 

271. Одлука за избор, на членови на Конкурсната 
комисија ,за именување индивидуален работо-
воден орган во Драмскиот театар во Скопје . . 259 

272. Одлука за именувана претставници на Репу-
бликата во Советот на Библиотеката „Браќа 
Миладиновци“ Скопје 259 

273. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именувана индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Зуфер Мусиќ“ - Тетово . . 259 

274. Одлука за именување членови на Конкурсната 
комисија за именувањ,е индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Јета е ре" с. Шипковица -
Тетово ' 260 

275: Одлука за именувана претставници на Репу-' 
бликата во Работничкиот совет на РО ОУ 
„Кирил и Методиј“ с. Луково - Струга 260 

276. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на РО ОУ „Единство“ с. 
Дслогожда - Струга 260 

277. Одлука за именување членови на Конкурсната 
'комисија за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Моша Пијаде“ Центар -
Жупа-Дебар 260 

278. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ „Моша Пијаде“ 
Центар Жупа - Дебар 261 

279. Одлука за именувана претставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ „Ристе Ристевски“ 
с. Долно Косоврасти - Дебар 261 

280. Одлука за именување членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Ристе Ристевски“ с. Д. 
Косоврасти - Дебар ' 261 

281. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на Општинската матична 
библиотека „Благој Јанков - Мучето“ - Стру-
мица 261 

282. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален работо-
воден орган во Општинската матична библио-
тека „Благој Јанков - Мучето“ - Струмица . . . 262 

283. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ „Прпарими" с 
Чегране - Гостивар 262 

284. Одлука за избор на .членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален работо-
воден орган на РО за згрижување, воспитание 
и образование на деца од предучилишна во-
зраст „Детска радост“ - Гостивар 262 

285. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Собирот на работниците на Цента-
рот за социјална работа во Гостивар . . . 262 

286. Одлука за именување членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален работо-
воден орган ОУ „Моша Пијаде“ -^Гостивар 263 

287. Одлука за именување членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Кирил и Методиј“ с 
Орашац- Куманово . . . . 263 
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