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1157. 
Собранието на Република Македонија, врз осно-

ва на член 68 од Уставот на Република Македонија 
расправајќи по Декларацијата за Југославија и Де 
кларацијата за насоките за признавање на нови држа-
ви во Источна Европа и во Советскиот Сојуз, доне-
сени од Советот на министрите на Европската заед-
ница на 17 декември 1991 година во Брисел, а тргну-
вајќи од принципите на Повелбата на ООН, Заврш-
ниот акт на КЕБС во Хелсинки и Париската повел-
ба, на седницата одржана на 19 декември 1991 годи-
на, донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА КАКО СУВЕРЕНА И НЕЗАВИСНА 

ДРЖАВА 

1. Република Македонија како суверена и неза-
висна држава бара да биде меѓународно призната. 

2. Република Македонија ги прифаќа критериу-
мите и ги исполнува условите донесени од страна на 
Советот на министрите на Европската заедница на 17 
декември 1991 година во Брисел. 

3. Република Македонија го прифа|ќа Нацртот 
на документот на 'Конференцијата за Југославија во 
Хаг, 

Таа го поддржува продолжувањето на Конферен-
цијата за Југославија во Хаг и ќе учествува, како и 
досега, на конструктивен начин во нејзината работа, 
со цел да се постигне дефинитивно решение за ју-
гословенската криза на мирен и демократски начин. 

. Истовремено, Република Македонија ги поддржу-
ва досегашните напори на Европската заедница на 
тој план и ја изразува својата готовност и натаму 
активно да учествува во нив. 

4. Република Македонија ги поздравува и во це-
лост ги поддржува напорите на ООН преку генерал-
ниот секретар и Советот за безбедност за мирен рас-
плет на југословенската криза, вклучувајќи го и упа-
тувањето на мировни сили на ОН. 

Собранието на Република Македонија го повику-
ва претседателот на Републиката и ја задолжува Вла-
дата, во согласност со нивните уставни овластувања, 
да ги преземат сите мерки и активности што произ-
легуваат од оваа декларација. 

5. Оваа декларација да се објави во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5099 
19 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

1158. 
Врз основа на член 79, став 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), заради организирано оства-
рување на своите надлежности утврдени со Уставот 
на Република Македонија и со законите, Претседате-
лот на Република Македонија донесе 

Д.Е Л О В Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА РАБОТА НА 

РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со овој деловник се уредува организацијата и 

начинот на работата на работните тела на Претседа-
телот на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Претседател). 

Член 2 
Заради остварување на своите права и должнос-

ти утврдени со Уставот на Република Македонија и 
со законите, Претседателот образува работни тела. 

Работни тела на Претседателот се образуваат ка-
ко постојани и повремени. 

li Постојани работни тела 

Член 3 
Постојани работни тела на Претседателот се ко-

мисии. 
Член 4 

Комисиите како работни тела на Претседателот 
разгледуваат одделни прашања од неговата надлеж-
ност, даваат мислења и подготвуваат предлози. 

Комисиите за својата работа одговараат на Прет-
седателот. 

За одделни прашања комисиите самостојно одлу-
чуваат кога тоа ќе им го довери Претседателот сог-
ласно со закон и со овој деловник. 

Член 5 
Како постојани работни тела Претседателот ги 

формира следните комисии: 
— Комисија за помилување; 
— Комисија за републички признанија и одли-

кувања ; 
— Комисија за претставки и жалби. 
Со одлуката за формирањето се определува сос-

тавот и бројот на членовите на комисијата. 
Претседателот може да формира и други коми 

син како постојани работни тела. 
Комисиите донесуваат деловници за начинот на 

нивната работа. 
Член 6 

Претседателот ги именува претседателите и чле-
новите на комисиите од претставници на соодвет-
ните републички органи и организации, друштва, 
здруженија на граѓани, научни, стручни и други јав-
ни установи. 

Член 7 
Комисијата за помилување разгледува и подгот-

вува мислења и предлози за помилувања на поиме-
нично осудени лица за кривични дела предвидени со 
закон и ги доставува на Претседателот за конечно 
одлучување. 
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Комисијата за помилувања разгледува прашања 
од значење за остварувањето на политиката на поми-
лувањата и на Претседателот му дава мислење и, 
предлози. 

Член 8 
Комисијата за републички признанија и одлику-

вања разгледува, подготвува и му поднесува на Прет-
седателот предлози за доделување републички приз-
нанија и одликувања на органи, организации и пое-
динци предвидени со закон. 

Комисијата разгледува прашања, од значење за 
остварување на политиката на одликувањата и на 
Претседателот му дава мислења и предлози. 

Член 9 
Комисијата за претставки и жалби ги разгледува 

и проучува претставките и жалбите упатени до Прет-
седателот, му дава мислење и ги известува нивните 
подносители за заземените ставови и преземените 
мерки. 

Комисијата повремено го известува Претседате-
лот за бројот, содржината на претставките и жалби-
те, како и за појавите и проблемите на кои со ука-
жува во нив и му дава мислења и предлози за нивно 
разрешување. 

Член 10 
Комисиите на Претседателот во рамките на сво-

јот делокруг соработуваат со соодветни тела на Соб-
ранието на Република Македонија и на Владата на 
Република Македонија, со републичките органи, дру-
ги органи и организации. 

Член 11 
За проучување на одделни прашања од својот 

делокруг и за подготвување на одредени материјали 
за тие прашања, комисиите можат да формираат ра-
ботни групи. 

2. Повремени работни тела 

Член 12 
За проучување на одделни прашања, од својата 

надлежност Претседателот може да формира коми-
сии или работни групи, како привремени работни 
тела со одредени задачи. 

Член 13 
Претседателот со Одлуката за формирање на 

повременото! работно тело го утврдува составот и за 
дачите на работното тело. 

Повременото работно тело престанува со работа 
кога ќе ја изврши задачата за која е формирано. 

Член 14 
Стручните, организационите, техничките и други 

работи за работните тела ги обавува Кабинетот на 
Претседателот како единствена служба. 

Кабинетот на Претседателот ги обавува струч-
ните и други работи на Советот. за безбедност на 
Република Македонија. 

Член 15 
Претседателот со посебна одлука ја утврдува 

организацијата и делокругот на работата на Кабине-
тот на Претседателот. 

Член 16 
Овој деловник влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08 1490 
19 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

1159. 
Врз основа на член 15 од Деловникот за органи-

зацијата и начинот на работата на работните тела 
на Претседателот на Република Македонија, Претсе-
дателот на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТАТА 

НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа одлука се уредува организацијата и 
делокругот на работата на Кабинетот на Претседате-
лот на Република Македонија, како стручна служба 
(во натамошниот текст: Кабинет), раководењето со 
Кабинетот, начелата на внатрешната организација и 
остварувањето на правата, обврските и одговорности-
те на работниците во Кабинетот 

2. Кабинетот врши стручни, организациони и дру-
ги работи и задачи за остварувањето на функциите 
на Претседателот на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Претседател), на работните тела 
што тој ги формира и Советот за безбедност на Ре-
публика Македонија„ 

3. Кабинетот врши стручно-аналитички, инфор-
мативно-документациони, нормативно-правни, прото-
коларни и стручно-технички, административни и дру-
ги општи и материјално-финансиски работи. 

Работите од претходниот став се однесуваат пред 
се на: подготовките и организирањето на активнос-
тите на Претседателот, на работните тела што тој ги 
образува, Советот за безбедност на Република Ма-
кедонија, како и на подготвувањето стручни .мислења 
за одделни прашања, акти и документи што ги раз-
гледуваат и донесуваат Претседателот или работните 
тела и следење на нивното извршување и други ра-
боти и задачи што се утврдени со актот за система-
тизација на работите и задачите на Кабинетот, како 
и други работи и задачи што ќе ги доверат Претсе-
дателот и претседателите на работните тела. 

4. Во извршувањето на своите работи и задачи, 
Кабинетот соработува со стручните служби на Соб-
ранието на Република Македонија, на Владата на 
Република Македонија, на републичките органи на 
управата — министерствата, на друштвата, здруже 
нијата на граѓаните и др. 

5. Кабинетот на Претседателот се организира и 
работи како единствена стручна служба. 

Работата во Кабинетот ја раководи, организира 
и усогласува Шефот на Кабинетот на Претседателот. 

Во рамките на Кабинетот стручните и другите 
работни задачи ги вршат: Шефот на Кабинетот, со-
ветници на Претседателот, секретарот на Кабинетот, 
секретари на работни тела, стручни соработници и 
други работници. 

6. Одредени административно-финансиски„ орга-
низационо-технички и други работи и задачи за пот-
ребите на Претседателот, неговите работни тела и 
Кабинетот, врз основа на меѓусебен договор, можат 
да се доверат на соодветни служби на Собранието на 
Република Македонија и на Владата на Република 
Македонија. 

7. Работниците во Кабинетот ги уредуваат и ост-
варуваат своите права, обврски и одговорности од 
работниот однос согласно со одредбите на Законот 
за органите на управата, другите прописи, колек-
тивните договори и одредбите на оваа одлука. 

8. Средствата за работа на Кабинетот се обезбе-
дуваат од републичкиот буџет. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА 

Работите7 и задачите на Кабинетот ги вршат: 

1. Ш е ф на Кабинетот на Претседателот 

1.1. Шефот на Кабинетот го именува Претседа-
телот. 

Шефот на Кабинетот раководи^ ја организи-
ра и усогласува работата на Кабинетот и врши дру-
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ги работи и задачи што ќе му ги довери Претсе-
дателот. 

1.2. Во случај на отсутност или спреченост по 
претходна консултација со Претседателот, Шефот на 
Кабинетот го заменува советник на Претседателот. 

2. Советници на Претседателот 

2.1. Претседателот именува советници за следни-
те области, и тоа: 

— советник за, прашања на економскиот систем и 
економска политика; 

— советник за политички систем; 
— советник за односи со политичките партии, 

здруженија на граѓани и верски заедници; 
— советник за меѓунационални односи,-
— советник за образование, наука и култура; 
— советник за комуникација со јавноста; 
— советник за надворешно-политички прашања и 

односи со странство. 
Претседателот може да именува и други совет-

ници за одделни области. 
2.2. Советниците на Претседателот се самостојни 

во вршењето на стручно-аналитичките, нормативно-
правните, информативно-документационите и други-
те стручни работи и задачи. 

2.3. Во подготвувањето и извршувањето на акти-
те и документите што ги донесува Претседателот, 
советниците непосредно соработуваат со надлежни 
органи и организации. 

3. Секретар на Кабинетот 

3.1. Претседателот именува секретар на Каби-
нетот. 

3.2. Секретарот на Кабинетот ја организира и 
координира нормативно-правната, стручно-техничката, 
организационата, материјално-финансиската работа 
на Кабинетот и врши други работи и задачи што ќе 
му ги довери Претседателот. 

Секретарот на Кабинетот во соработка со Репуб-
личкиот протокол врши и протоколарни работи за 
Претседателот. 

4. Колегиум 

Заради претходни подготовки и координација на 
активностите на Кабинетот, се формира стручен Ко-
легиум како облик на стручна консултација. 

Колегиумот го сочинуваат: Шефот на Кабинетот, 
советниците на Претседателот и секретарот на Ка-
бинетот. 

Колегиумот го свикува и со неговата работа ра-
ководи Шефот на Кабинетот. 

Во работата на колегиумот може да учествуваат 
и други именувани и раководни работници во Каби-
нетот зависно од прашањата што се разгледуваат. 

5. Секретари на работни тела 

5.1. Претседателот на Република Македонија име-
нува секретари на следните комисии: 

— секретар на Комисијата за помилување; 
— секретар на Комисијата за републички приз-

нанија и одликувања; 
— секретар на Комисијата за претставки и жалби. 

6. Секретар на Советот за безбедност на Република 
Македонија 

Секретарот на Советот за безбедност на Репуб-
лика Македонија го именува Претседателот на Ре-
публика Македонија и организационо припаѓа во 
Кабинетот. 

Секретарот на Советот за безбедност на Репуб-
лика Македонија врши организациони, стручни и 
други работи и задачи за Советот. 

7. Стручни, административно-технички и други 
работници 

Стручните, финансиско-материјалните, оператив-
но-техничките, административно-техничките и други 
работи и задачи во Кабинетот ги вршат стручните, 
административно-техничките и други работници. 

- III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Шефот на Кабинетот на Претседателот, совет-
ниците на Претседателот, секретарот на Кабинетот, 
секретарите на комисиите и Секретарот на Советот 
за безбедност на Република Македонија ги именува 
Претседателот за време од четири години со право 
да можат да бидат повторно именувани. 

Шефот на Кабинетот, советниците, секретарот на 
Кабинетот, секретарите на работните тела и секрета-
рот на Советот за безбедност на Република Македо-
нија за својата работа одговараат на Претседателот. 

2. Личниот доход на Шефот на Кабинетот, совет-
ниците на Претседателот, секретарот на Кабинетот, 
секретарите на комисиите и на секретарот на Сове-
тот за безбедност на Република Македонија ги опре-
делува Претседателот во согласност со закон. 

3. Секретарот на Кабинетот во согласност со ак-
тот за систематизација врши прием и распоредување 
на работниците во Кабинетот врз основа на јавен 
оглас односно конкурс, освен за работниците што ги 
именува Претседателот. 

4. За користење на средствата за работа на Кач 
бинетот Претседателот со посебна одлука ги овлас-
тува: Шефот на Кабинетот и секретарот на Каби-
нетот. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. 'Општиот акт за систематизација на работите 
и задачите на Кабинетот на Претседателот на Ре-
публика Македонија ќе се донесе најдоцна во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за организацијата и дело-
кругот на Службата на Претседателството на СР 
Македонија број 08-752 од 20. XII. 1982 година и 
одлуките за изменување и. дополнување на таа од-
лука донесени до престанувањето на нејзината важ-
ност. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 08-1497 
19 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

1160, 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за мер-

ките кои можат да се преземат заради спречување и 
отстранување на нарушувањето во стопанството во 
Република Македонија (.,Службен весник на СРМ“, 
бр. 46/90), и член 45 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 
36/90), Владата на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СОСТАВУВА-
ЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈ-
БАТА НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ И ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНИОТ КАПИТАЛ 

Член 1 
Во Уредбата за составување и доставување на; 

Извештај за состојбата на побарувањата и обврските 
и Извештај за примена на Законот за општествениот 
капитал („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 45/91, 47/91 и 51/91), по член 4-а се додава нов 
член 4-б кој гласи: 

„Член 4-б 
По исклучок од член 1 и 3 на оваа уредба. Из-

вештајот за побарувањата и обврските на образецот 
„СОК-ПО", со состојба на крајот на секој месец, 
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се доставува до надлежната служба на општествено-
то книговодство најдоцна до 10-ти во месецот за 
претходниот месец“. 

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

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

Бр. 23-2695/1 
12 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1161. 
Врз основа на член 1 од Законот за мерките 

што можат да се преземаат заради спречување и 
отстранување на нарушувањата во стопанството на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 46/90) и член 4 од Законот за општествена кон-
трола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 
20/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за определување на највисоко 
ниво на цените на одделни производи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 51/91), во точ-
ка 2, став 1, по алинејата 19-се додава: 

Гранка Група Подгрупа 

1003 10035 100350 Одржување и чистота на гра-
дови и населби (изнесување 
на сметот) 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија44. 

Бр. 23-2693/1 
12 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1162. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА 

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Со оваа одлука се уредува начинот на форми-
рањето и користењето на средства за финансиска 
поддршка на Република Македонија. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обез-
бедуваат од доброволни уплати во динарски и ефек-
тивни странски пари, чекови и дознаки од сметките 
на граѓани, претпријатија и други правни лица во 
земјата и странство, како и од подароци во скапо-
цености и п л е м е н и т метали. 

3. Доброволните уплати во динарски средства се 
уплатуваат на посебна републичка сметка, а ефек-
тивните странски пари, чекови, подароци во скапо-
цености и племенити метали се депонираат во На-
родната банка на Македонија. 

4. Средствата од точка 2 на оваа одлука ќе се 
користат за изградба, стандардизација и опремување 
на Клиниките за хирургија и ортопедија на Меди-
цинскиот факултет во Скопје. 

5. Донаторите кои ќе дадат средства на Републи-
ката со назначена намена или корисник, средствата 

ќ е се користат за таа намена односно ќ е се прене-
сат на назначениот корисник. 

6. За спроведување на оваа одлука се грижи 
Министерството за финансии, за што повремено под-
несува извештаи до Владата на Република Маке-
донија . 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-2680/1 
12 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1163. 
Врз основа на член 60, став 3 од Законот з а 

игрите на среќа и забавните игри на автомати 
(..Службен весник на СРМ“ бр. 17/87, 26/87, 51/88, 
36/89 и 38/91), Владата на Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ОД 

ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ ВО 1991 ^ 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на средства од 

игрите на среќа и од забавните игри на автомати 
во 1991 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 32/91), во членот 1 износот „4.500.000,00" 
се заменува со износот „9.000.000,00". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Средствата од член 1 на оваа одлука се распо-

редуваат на: 

1. Министерството -за труд и соци-
јална политика: 

— за финансирање на социјал-
ната заштита 2.385.000,00 дин„ 

2. Републичката конференција на 
социјално-хуманитарните органи-
зации : 

— за финансирање на програми-
те на социјално-хуманитарии-
тс организации 1.485.000,00 дин, 

3. Црвен крст на Македонија: 

— за финансирање на програма- . 
та на Црвениот крст на Ма-
кедонија 1.215.000,00 дин. 

4. Министерството за образование 
и физичка култура: 

— за финансирање на врвното 
спортско творештво и за ма-
совна физичка култура 1.530.000,00 дин. 

5. Сојузот на организациите за тех-
ничка култура — Народна тех-
ника на Македонија: 

—- за финансирање на програма-
та на техничката култура 1.440.000,00 дин. 

6. Младински совет на Македонија: 

— за финансирање' научно-ис-
тражувачки работни акции и 
воспитно рекреативните ак-
тивности на младите 945.000,00 дин. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Бр. 23-2953/1 
19 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1164. 
Врз основа на член, 251 став е од Законот за пре-

дучилишно 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 Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-

ТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. 
КОСЕЛ - ОХРИД 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
,,Гоце Делчев“ с. Косел — Охрид, се именуваат: 

Стојан Мојсоски, советник во Заводот за преду-
чилишно и основно воспитание и образование — 
Охрид и 

Љубе Ристески, правник ,во РО „Градинар“ -
Охрид 

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

Бр. 10-4883/1 
3 декември 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1165. 
Врз основа на член 251 став б 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 Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 2^/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" -

ОХРИД 
1. За членови на Конкурсната комисија за име-

нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Григор Прличев" — Охрид, се именуваат: 

д-р Драган Јанкоски, директор на ПЕ Охрид на 
Педагошкиот. завод на Македонија и 

Никола Мујоски, истражен судија при Општин-
скиот суд — Охрид., 

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

Бр. 10 4888/1 
3 декември 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1166. 
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 Република Македонија („Службен весник на .Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" 

- ОХРИД 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работовден орган на ОУ „Брат-
ство-Единство“ — Охрид, се именуваат: 

Иван Голабоски, дипл. машински инженер и 
Елена Илиќ, дипл, правник. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во ,,,Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-4887/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, -

Никола Крстески, с. р. 

1167. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/87, 3/87 и 48/88) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 28/91), Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991' година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОС-

ТИТЕ - ООЗТ ТУРСКА ДРАМА - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Театарот 
на народностите — ООЗТ Турска драма — Скопје, се 
избираат: 

Мирко Стефановски, секретар на Културно-прос-
ветната заедница на град Скопје и 

Сабина Ајрула-Тозија, артист во Драмскиот теа-
тар — Скопје. 

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

Бр. 10-4869/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 
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1168. 
Врз основа на “член 10 од Законот за издавачка-

та дејност („Службен весник на СРМ“ број 24/78) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3 декември 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ 
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОП ЗА ИЗДА-

ВАЊЕ УЧЕБНИЦИ И НАСТАВНИ СРЕДСТВА 
„ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ - СКОПЈЕ 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на ОП за издавање учебници и наставни 
средства „Просветно дело“ — Скопје, се именува 
Јован Созовски, директор на Гимназијата ,Јосип 
Броз Тито“ — Скопје. 

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

Бр. 10-4895/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1169. 
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, 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 Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ 

- ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ЦОУ „Васил Главинов“ — Титов Велес, се име-
нуваат.-

Божана Василковска, воспитувач во КДУ „Димче 
Мирчев“ — Титов Велес и 

Султана Милојевиќ, правен референт во TO „Ве-
леспром" — Титов Велес. 

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

Бр. 10-4913/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1170. 
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, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/9Ј) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на^ Ре-
публика Македонија“ број 29/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 

Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СТОЈАН БУРЧЕВ“ С. 

ИВАНКОВЦИ - ТИТО ВЕЛЕС 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ЦОУ „Стојан Бурчев“ с. Иванковци — Титов Ве-
трее, се именуваат: / 

Боре Митиќ, земјоделски техничар во АК ,„Ло-
зар" — Титов Велес и 

Орде Ристовски, технолог во АД „Трико“ —- с. 
Иванковци — Титов Велес. 

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

Бр. ДО-4922/1 
Л декември 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1171. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување 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 праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3 де-
кември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТА-
РОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Центарот за социјална работа во 
Титов Велес, се избираат: 

д-р Никола Стојановски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија и 

Катица Чадиева, лектор во СО — Титов Велес. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-4893/1 
3 декември 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1172. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за пре-

дучилишно 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 Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-

ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „11 ОКТОМВРИ“ -
КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „11 
Октомври“ — Куманово се именуваат: 
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Перо Величковски, вработен во ПЕ Куманово на 
Министерството за култура и ' 

Владо Митевски, специјалист по кардиологија, 
пратеник во Собранието на Република Македонија. 

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

Бр. 10-4889/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1173. 
.Врз осног.а на член 13 став 2 од Законот за сцен-

ско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Слз^жбен вес-
ник на Република Македонија“ број 28/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Соб-
ранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО НАРОДНИОТ ТЕАТАР 
ВО КУМАНОВО 

1. За претставници на општествената заедница во 
Народниот театар во Куманово, се именуваат: 

Р1ада Ивановска, директор на Библиотеката „Та-
не Георгиевски“ — Куманово и 

Слободанка Станојковска, дипл. правник врабо-
тена во Стручната служба на СО Куманово. 

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

Бр. 10-4901/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1174. 
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, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
4Q/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе ; 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-

КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „РИЛИНДИЈА" С. 
ЛОЈАНЕ - КУМАНОВО 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ОУ „Рилиндија" с. Лојане — Куманово, се именува 
Халид Мухтари, советник во П Е Куманово на Ми-
нистерството за образование и физичка култура. 

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

Бр. 10-4917/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1175. 
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 Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата.за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „СТРАШО ПИНЏУР" С. 

КАРБР1НЦИ - ШТИП 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ 
„Страшо Пинџур" с. Карбинци -— Штип, се име-
нуваат : 

Здравко Костов, директор на Центарот за соци-
јална работа Штип и 

Салтир Ташков, судија во Општинскиот суд — 
Штип. 

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

Бр. 10-4874/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1176. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број! 42/87, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Ре 
публика 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 3 декември 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА УЦСО „НАУМ НАУМОВСКИ 

БОРЧЕ4 - ПРОБИШТИП 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на УЦСО 
„Наум Наумовски Борче“ — Пробиштип, се изби-
раат: 

Гоце Божинов, дипл. технолог, вработен во са-
ката за акумулатори — „Злетово“ — Пробиштип и 

Гуте Манасов, дипл. правник, вработен во Ф-ката 
за акумулатори — „Злетово“ — Пробиштип. 

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

Бр. 10-4870/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
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1177. 
Врз основа на член 245 став з од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен ве,сник 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 .Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата' одржана на 3 
декември 1991' година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ „МАРШАЛ ТИТО“ 

ПРОБИШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на Центарот за основно образование и воспитание 
„Маршал Тито“ — Пробиштип, се именуваат: 

Васе Миланов, градежен инженер, вработен во 
рудникот , „Злетово“ Пробиштип и 

Сталинка Јакимовска, социјален работник во Цен-
тарот за социјални работи — Пробиштип. 

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

Бр. 10-4920/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1178. 
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, 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 Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕ-

НА" С. ДЕБРЕШТЕ - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Вера Циривири-Трена" с. Дебреште - При-
леп, се именуваат: 

Ристо Димоски, наставник во ОУ „Кире Гаврило-
ски-Јане“ — Прилеп и 

Виолета Петреска, правник во ПЕ Прилеп на Ми-
нистерството за образование и физичка култура. 

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

Бр. 10-4919/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1179. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување 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 Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТА-
РОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Центарот за социјална работа 
во Свети Николе, се избираат: 

Стојанче Атансов, судија во Општинскиот суд — 
Свети Николе и 

Никола Ташев, професор во УЦСНО „Јосип Броз 
Тито“ — Свети Николе. 

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

Бр. 10-4 892/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1180. 
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 Маке-
донија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 2Ѕ/91), Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Соб-
ранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 

НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За претставници на општествената заедница во 
Работната' заедница на Центарот за социјална работа 
во Свети Николе, се именуваат: 

Ленче Јанева, доктор по медицина, специјалист 
по општа медицина во Здравствениот дом Свети Ни-
коле и 

Никола Петровски, дипломиран економист вра-
ботен во ЗИК „Овче Поле“ — ДОО „Ерџелија“ с. 
Ерџелија. 

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

Бр. 10-4898/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

избррите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 
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1181. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/87, 3/87 и 48/88) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 28/91), Комисијата за праша-
ња на изборите и , именувањата на Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
. ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-

МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ВОДИ „МАНТОВО" - РАДОВИШ 

1. За членови на конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на РО за 
стопанисување со води „Мантово" — Радовиш, се из-
бираат . 

Ефтим Манев, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија и 

Тиме Андонов, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Бр. 10-4873/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1182. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и . на другите, органи во 
ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/87, 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 Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ЦСНО „ЗЛАТЕ МАЛАКОСКИ" 

- ГОСТИВАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦСНО 
„Злате Малакоски" — Гостивар, се избираат: 

Делче Мерџаноски, м а т . техничар, управник на 
погонот „Микрон“ — Мермери — Гостивар и 

Бранко Трпески, дипл. електроинженер, вработен 
во „Готекс“ — Гостивар. 

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

Бр. 10-4871/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1183. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/38, 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 Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИ1ДА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО 
„ЉУПЧО САНТОВ“ - КОЧАНИ 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на УЦСО ..Л?упчо Сантов“ — Кочани, се 
именуваат: 

Иванка Димитрова, заменик на директорот на 
Стопанска банка АД — Филијала Кочани, 

Јордан Зафиров, технички директор на ЗИК „Ко-
чанско поле4 — Кочани, 

д-р Никола Јорданов, Медицински центар — Ко-
чани и 

Трајчо Манев, Завод за вработување — Кочани. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-4896/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1184. 
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за со-

цијална заштита („Службен весник на СРМ“ број 
9/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република 
Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување 
на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и имег 
нувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3 декември 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТ-

НИТЕ ЛУЃЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА 
РАБОТА - КИЧЕВО 

1. За претставници на опшетствената заедница во 
Собирот на работните луѓе на Центарот з а социјал-
на работа — Кичево, се именуваат: 

Симо Папазовски, педагог во ЦОУ „С. Штерјо-
ски" — Кичево и 

Минире Пурелку, наставник во ЦОУ „Лирија“ — 
с. Србица. 

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

Бр. 10-4897/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 
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1185. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

п р е д у ч и л ш н о 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 Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
деке?лври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-

ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЗУФЕР МУСИЌ“ -
ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган ,на ОУ „Зу-
фер Мусиќ“ — Тетово, се именуваат: 

м-р Јованче Дамјановски, раководител на ПЕ на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и 

Сајалдин Ќазими, наставник, директор на Пио-
нерскиот дом — Тетово. 

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

Бр. 10-4877/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1186. 
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, 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 Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „НИКОЛА КАРЕВ“ -

КРУШЕВО 

1 За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Никола Карев“ - Крушево, се именуваат: 

Благоја Ѓорѓиоски, просветен работник во пен-
зија и 

Михајло Папалазоски, професор во ЦСНО ,.Наум 
Наумовски Борче“ - Крушево. 

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

Бр. 10-4915/1 
3 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

1187 
Уставниот суд на Македонија врз основа на член 

430 од Уставот на Република Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата 
одржана на 6 ноември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 8 став 1 од Одлуката за основање јавно 

претпријатие за водостопанство ,„Лисиче“ во Титов 
Велес, донесена од Собранието на Општина Титов 
Велес на 11 јули 1991 година („Службен гласник на 
Општина Титов Велес“ бр. 7/91) и 

б) член 1 став 6 од Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за воведување самопридо-
нес во месните заедници: „Алексо Демниевски-Бау-
ман", „Богдан Каракостев", „Васа Кошулчева", „Дим-
че Мирчев“, „9 Ноември“, „Славе Петров“, „Трајче 
Панов“, „Трајко Крапчев“ и ,,Трпезица", за решавање 
на водоснабдувањето преку изградба на објекти 
предвидени со програмата за-изградба на хидросис-
темот „Лисиче“ за водоснабдување, зачувување, заш-
тита и унапредување на човековата животна и ра-
ботна средина - и околина„ донесена од Собранието 
на Општината Титов Вилес на 11 јули 1991 година 
(„Службен гласник на Општина Титов Велес“ бр. 
7/91). -

2. Оваа одлука ќе се објави во ,.Службен весник 
на Република Македонија“ и во „Службен гласник 
на Општина Титов Велес“. 

3. Јавното комунално претпријатие „Дервен" во 
Титов Велес пред. Уставниот суд на Македонија пове-
де постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбите од одлуката означена во точката 1 под 
а) од оваа одлука, затоа .што Собранието на Општи-
ната немало овластување да основа јавно претприја-
тие за водостопанска дејност, бидејки според Законот 
за ,водите управувањето со приодните водотеци, при-
родните езера, природните извори и подземните во-
ди е исклучиво право на Републиката и дека со Од-
луката се повредувале интересите на ЈКП „Дервен" 
во вршењето на водостопански дејности, а со одлука-
та означена под б) Собранието на Општината извр-
шила измени и дополнувања ,на одлука што гра-
ѓаните ја усвоиле на-референдум, што било во спро-
тивност со Законот за основните начела на референ-
думот п другите облици на лично изјаснување. 

4. На јавната расправа претставниците на пред-
лагачот посебно истакнаа дека со член 8 од Одлука-
та за основање на Јавно претпријатие „Лисиче“ се 
повредуваат правата на располагање, користење и 
управување со средствата на работниците во други-
те претпријатија во Титов Велес што вршат водосто-
пански дејности, меѓу кои и на ЈКП „Дервен", што 
не било во согласност со Уставот на Република Ма-
кедонија и било во спротивност со закон. 

Претставниците на Собранието на Општина Ти-
тов Велес истакнаа дека член 8 од оваа одлука е са-
мо упатна одредба “средствата, работниците и други-
те работи ЈП „Лисиче“ да ги преземе од другите 
претпријатија во договорни односи, а не одредба од 
ќогентна и извршна природа. Исто . така, наведоа 
дека измените на одлуката за воведување на само-
придонесот се ед техничка природа и се насочени 
кон преименување на органите и организациите над-
лежни за спроведување на самопридонесот во соглас-
ност со промените на нивната положба и статус из-
вршени со Законот за органите на управата и Зако-
нот за претпријатијата, со што не се повредува вол-
јата на граѓаните изразена на референдумот во 1987 
година за битните услови и -намената на средствата 
заради кои е воведен самопридоиесот. 

5. На јавната расправа и на седницата Судот ут-
врди дека со првооспорената одлука се основа јавно 
претпријатие за водостопанство ,.Лисиче“ и се утвр-
дуваат фирмата, дејноста, средствата за основање, 
привременото раководење со претпријатието, уписот 



24 декември 1991 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 57 — Стр. 911 

во судскиот регистар и роковите за донесување на 
општите акти на претпријатието и во тие делови 
претставува основачки акт, за чие оценување Устав-
ниот суд на Македонија не е надлежен да одлучува. 

Меѓутоа, во член 8 став 1 од оваа одлука, кој 
има карактер на општа правна норма, е предвидено 
дека со денот на запишувањето во судскиот регис-
тар претпријатието презема дел од средствата, пра-
вата, обврските и работниците на претпријатијата 
што вршат водостопанска дејност на територијата 
на Општината Титов Велес 

Согласно точка 1 од Амандман XXV на Уставот 
на Република Македонија тековниот труд на работ-
ниците и општествените средства како општествен 
капитал се основа на управувањето и присвојување-
то на резултатите од трудот остварени со -работење-
то со тие средства, а согласно точка 1 од Амандман 
XXVI на Уставот работниците слободно ги здружу-
ваат трудот и општествените средства во услови на 
стоковно производство и дејствување на законитос-
тите на пазарот, заради вршење стопански и опште-
ствени дејности и стекнување доход. Согласно точка 
2 став 1 од овој Амандман работната организација 
односно претпријатието е самостојна самоуправна ор-
ганизација и економска и деловна целина во која ра-
ботниците се поврзани со заеднички интереси во 
работата со општествени средства, а согласно точка 
2 став 4 од овој Амандман општествено-политичката 
заедница може да се основа работна организација 
ако вршењето на дејноста на таа организација е не-
заменлив услов за животот и работата на граѓаните 
или за работа на другите организации на определеа 
но подрачје или ако е тоа неопходно за работата 
на органите на таа општествено-политичка заедница. 

Според член 7 од Законот за водите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/81, 37/87, 
51/88, 20/90, 23/90 и 24/91) во областа на водосто-
панството од посебен општествен интерес се и заш-
титата и одбраната од штетни дејства на водите, 
заштитата на коритата и бреговите на водотеците и 
езерата, заштитата на водите од загадување, обезбе-
дувањето на водоснабдување, наводнувањето и одвод-
нувањето на земјоделско и друго земјиште, заштита-
та од ерозија и уредувањето на порои, организира-
њето и насочувањето на експлоатацијата на песок, 
чакгл и камен, што се дејности и на ЈП „Лисиче“ 
според оспорената одлука за неговото основање. 
Согласно член Ѕ од овој закон инвеститорот во об-
ласта на водостопанството го доверува извршувањето 
на инвестиционите работи на водостопанска органи-
зација во мерка за-која е оспособена за оваа дејност. 

Според член 3 став 1 од Законот за претприја-
тијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/88, 40/89, 
46/90 и 61/90) со претпријатието во општествена соп-
ственост управуваат работниците, а согласно член 
24-б од овој закон одредбите за претпријатијата во 
општествена, мешовита или прргватна сопственост со-
образно се применуваат и на јавните претпријатија. 
Конечно, според член 24-а став 3 од овој закон 
собранието на општествено политичката заедница ги 
пропишува условите што мора да ги исполнува јав-
ното претпријатие' заради вршење на дејностите што 
се незаменлив услов за живот и работа на определено 
подрачје, а според член 196-6 од Законот општестве-
но-политичката заедница може да учествува во упра-
вувањето со јавното претпријатие сразмерно на вло-
жениот капитал. 

Тргнувајќи од означените уставни и законски од-
редби со кои се уредува положбата на работниците 
во управувањето со претпријатието и субјективитетот 
на претпријатието во правниот поредок, како и од 
функциите и овластувањата на собранието на општи-
ната како орган што ги утврдува условите за врше-
ње на определени дејности од посебен општествен 
интерес или како субјект што управува со претпри-
јатијата сразмерно на вложениот капитал Судот оце-
ни дека со одредбата од член 8 став 1 од Одлуката 
за основање на јавно претпријатие „Лисиче“ во Ти-
тов Велес Собранието на Општината Титов Велес 
ја. повредило самостојната положба на работниците 
и положбата на претпријатијата во одлучувањето и 

управувањето со средствата со кои располагаат, по-
ради што таа е во несогласност односно е во спро-
тивност со означените уставни и законски одредби. 

6. Понатаму, Судот утврди дека со второоспоре-
ната одлука, донесена од Собранието на Општината, 
е извршено изменување и дополнување на одлуката 
за воведување на самопридонесот од 1987 година, 
што е усвоена од граѓаните со референдум, така 
што се преименуваат надлежните органи за контро-
ла и спроведување на самопридонесот, а наместо 
КРО „Дервен" како изведувач на инвестиционите ра-
боти се пропишува да се овласти претпријатие што 
ќе го определи Собранието на Општината, што, спо-
ред мислењето на Судот, не претставува само пре-
именување на овластената организација, туку одзе-
мање на работите чие вршење и било поверено' со 
одлуката донесена на референдум. 

Согласно членовите 14, 15 и 16 од Законот за 
општите начела на самопридонесот („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 27/78) при воведување на само-
придонесот не е нужно за прашања кои се однесу-
ваат на неговото спроведување (органи на контро-
ла, организација за изведување на инвестиционите 
работи, начин на собирање на средствата и т. н.), гра-
ѓаните да се изјаснуваат на референдум, туку за нив 
одлучува собранието. Според член 12 од Законот за 
основните начела на референдумот и другите обли-
ци на лично изјаснување („Службен весник на СРМ“ 
бр. 191/79) волјата на граѓаните изразена на референ-
думот не може да биде повредена со ниеден акт 
на органот што го распишал референдумот. 

Со оглед на тоа што со член 1 став 6 од второ-
оспорената одлука Собранието на Општината Титов 
Велес го одзело овластувањето на КРО „Дервен", 
кое му било утврдено со одлуката донесена од гра-
ѓаните на референдум, Судот оцени дека оваа одред-
ба од одлуката е во спротивност со член 12 од За-
конот за основните начела на референдумот и дру-
гите облици на лично изјаснување. 

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

У. бр. 128/91 
6 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

1188 . 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за,, 
основите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана на 23 октомври 1991 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта на одлуките за утврдување на цените на ко-
муналните услуги, донесени на 25 декември 1990' 
тодина од Работничкиот совет на Јавното претприја-
тие за комунални услуги „Комуналец“ Ц. О. — Ка-
вадарци. 

2. СЕ ОТФРЛА предлогот за оценување соглас-
носта на одлуките означени во точката 1 од оваа 
одлука со Одлуката за организирање јавно претпри-
јатие за комунални работи, „Комуналец“ во Кавадар-
ци, донесена од Собранието на Општината Кавадар-
ци на 27 ноември 1989 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

4. На Уставниот суд на Македонија му е подне-
сен предлог за оценување уставноста и меѓусебната 
согласност на одлуките означени во точката 1, за-
тоа што согласно наведената одлука на Собранието 
на Општината Кавадарци, работничкиот совет на 
Јавното претпријатие „Комуналец“ не бил овластен 
да ги утврдува цените на услугите на претпријатието 
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и затоа што одлуките за цени на јавното претприја-
тие имале повратно дејство, што не било во соглас-
ност со Уставот. 

5. На седницата Судот утврди дека оспорените 
одлуки се донесени на 25 декември 1990 година а. 
влегле во сила на 1 јануари 1991 година и дека со 
нив се утврдуваат цените на комуналните услуги за 
изнесување и \ депонирање на отпадоци и дистрибу-
ција на вода и одведување на отпадните води. 

6. Според член 262 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, законите другите прописи и општи 
акти не можат да имаат повратно дејство. 

Судот смета дека повратно дејство на општите 
акти постои тогаш кога тие се применуваат на прав-
ни односи што се правно завршени пред нивното 
влегување во сила. 

Со оглед на тоа што оспорените акти се при-
менуваат само на односите што .настануваат по 1 
јануари 1991. година, Судот смета дека тие немаат 
повратно дејство, поради што не може да се постави 
прашањето за нивната согласност со члел 262 став 
1 од Уставот на Република Македонија. 

7. Што се однесува до меѓусебната согласност 
на општите акти на претприајтието со означената 
одлука на Собранието на Општината Кавадарци, Ус-
тавниот суд на Македонија, согласно точка 1 од 
Амандман LIII на Уставот на Република Македони-
ја, не е надлежен да одлучува за тоа. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 57/91 
23 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател -

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

1189. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки,- на седницата^ одржана на 6 
ноември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Решението УП. бр. 3169 за из-
мени и дополнувања на деталниот урбанистички 
план од помал обем, донесено од Секретаријатот за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на 
човековата околина на Општината Битола на 26 де-
кември 1990 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и во Службен гласник на 
Општината Битола. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 143/91 од 18 септември 1991 година, поведе лос-, 
тапка за оценување законитоста на, актот означен во 
точката 1 од оваа одлука, затоа, што се постави 
прашањето за неговата спротивност со Законот за 
системот на просторното и урбанистичкото плани-
рање. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорено-
то решение се врши измена од помал обем на Детал-
ниот урбанистички план, со предвидување изградба 
и доградба па угостителски објект. 

5. Согласно член 38 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на СРМ'- бр. 35/85, 18/89 и 38^/90), кој 
престана да важи со измените и дополнувањата на 
Законот, кои влегоа во сила на 27 ноември 1990 
година, постоеше можност од измена и дополнување 
на деталните урбанистички планови од помал обем 
на поинаков начин и по поинаква постапка од оние 
пропишани за донесување на плановите. Според член 
34 став 2 и член 31 став 2 од Законот, урбанистич-
ките планови ги донесува собранието на општината 
со задолжително ставање на нацртот на урбанистич-
киот план на јавна расправа, а според член 37 став 

2 измените и дополнувањата на урбанистичките пла-
нови се вршат на начин и постапка, пропишани, со 
закон за нивното донесување. 

Од означените законски одредби произлегува де-
ка можноста од измени и дополнувања на урбанис-
тичките планови од помал обе.м, на начин и по пос-
тапка поинакви од оние пропишани за нивното до-
несување, е изоставена, поради што, со денот на 
влегувањето во сила на означениот закон, измените 
и дополнувањата на урбанистичките планови мораат 
да се вршат на начин и постапка пропишани со за-
кон за нивно донесување, независно од 'нивниот обем. 

Со оглед на тоа што оспореното решение, кое 
е донесено по влегувањето во сила на означената за-
конска одредба, се вршат измени и дополнувања на 
урбанистичкиот план од страна на орган на управата 
на општината, и без јавна расправа по нацртот на 
актот за измени и дополнувања, Судот оцени дека 
тоа е во спротивност со означените законски одред-
би, поради што одлучи како во точката 1 од оваа 
одлука. 

У. бр. 143/91 
6 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

1190. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа, а на седница-
в.а одржана на 30 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на Одлуката за упатување на 
работници на принуден платен одмор, донесен од 
Баботничкиот совет на Претпријатието во општестве-
на сопственост Рудници и железарница „Скопје“ во 
Скопје на седницата одржана на 1 ноември 1990 
година. 

2. Оваа-одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и во означеното претпри-
јатие на начин предвиден за објавување на општите 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македо-
нија, поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на одлуката означена во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што со неа се воведува нов ин-
ститут во работно правните односи присилен одмор 
кој немал основ во Законот за основните права од 
работниот однос и со Законот за работните односи 
и што одморите и отсуствата од работа се права кои 
зависат од диспозицијата на работникот, а оспоре-
ната одлука одморот го третира како обврска), пора-
ди што таа не била во согласност со Уставот и била 
во спротивност со законот. 

4. На јавната расправа и во писмениот одговор 
на предлогот на овластениот предлагач, претставни-
кот на доносителот на оспорениот акт наведе дека 
институтот принуден платен одмор не е предвиден 
во законските прописи кои ја регулираат материјата 
од работните односи, но претпријатието, ценејќи ја 
сложената економска положба во која се наоѓа, а 
која била п р е д и з в и к а н а ^ севкупните длабоки еко-
номски нарушувања, се определило за примена на 
овој институт. 

5. На седницата Судот утврди дека во точката 1 
од оспорената одлука е предвидено поради целосно 
или делумно престанување на процесот на производ-
ство во одредени целини, односно процеси, како и 
престанувањето на работата на оние организациони 
делови чие работење е зависно и условено од уки-
натиот производен процес, работниците од тие це-
лини, процеси и организациони делови, да се упа-
туваат на принуден платен одмор. Според точката 2 
од оваа одлука висината на личниот доход на ра-
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ботниците кои се упатуваат на принуден платен 
одмор се утврдува според Одлука на Работничкиот 
совет за утврдување на висината на личниот доход 
и вредноста на бодот за погоните и функциите или 
деловите од погоните и функциите во услови на ре-
дуцирано или сопрено производство. 

Од изнесените одредби на оспорената одлука 
произлегува дека со нив привремено се утврдува по-
инаков начин на организација на работата, ангажи-
рање на работниците и остварување на нивните пра-
г.а и обврски во услови на производно-економски и 
финансиски тешкотии во работењето и дека со нив 
не се доведуваат во прашање со Уставот и со закон 
гарантираните основни права на работникот од ра-
ботниот однос. 

6. Според став 1 точка 1 од Амандманот XXV на 
Уставот на Република Македонка тековниот труд на 
работниците и опшетствените средства како опште-
ствен капитал се основа на управувањето и присво-
јувањето на резултатите од трудот остварени со ра-
ботењето со тие средства. Согласно став 3 на точ-
ката 3 од овој Амандман работниците во здруже-
ниот труд се користат со резултатите што ќе ги ост-
варат со работата и управувањето со општествените 
средства и ги поднесуваат материјалните и другите 
последици од економски нецелесообразното и опште-
ствено неодговорното користење на тие средства. Сог-
ласно став 2 на точката 5 од означениот Амандман 
работниците во здружениот труд од остварениот при-
ход во различните облици на здружување на трудот 
и средствата и во други облици на работење ги на-
доместуваат потрошените средства и стекнуваат и 
го распоредуваат доходот за проширена репродукци-
ја, за резерви и за задоволување на своите лични, на 
заедничките и општите општествени потреби, а спо-
ред ставот з работниците во здружениот труд за 
вкупна лична и заедничка потрошувачка распореду-
ваат дел од доходот сразмерно со својот придонес 
во остварувањето на доходот што го дале со теков-
ниот труд и со управувањето со општествените сред-
ства како минат труд на работниците. 

Според став 1 точка 1 од Амандман XXVI работ-
ниците слободно ги здружуваат трудот и општестве-
ните средства во услови на стоковно производство и 
дејствување на законитостите на пазарот, заради 
вршење на стопански дејности и стекнување доход 
на пазарот„ Според став 1 точка 2 од Амандман XXVI 
работната организација е самостојна самоуправна 
организација и економска и деловна целина во која 
работниците се поврзани со заеднички интереси во 
работата со општествени средства. 

Според членовите 1, 2 и 23 ед Законот за основ-
ните права од работниот однос („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90) под работен однос се под-
разбира доброволен однос меѓу работникот и орга-
низацијата, заради вршење на определени работи и 
економски целесообразно и одговорно користење на 
средствата и остварување на правата и обврските 
тито се стекнуваат од работата и по основ на рабо-
тата, а правата, обврските и одговорностите на работ-
ниците од работниот однос се уредуваат со закон, со 
колективен договор и со општ акт на организацијата. 

Согласно член 34 од Законот за работните одно-
си (,.Службен весник на СРМ“ бр. 20/90) на работ-
никот му е загарантиран личен доход во износ од 
50% од просечниот месечен личен доход во стопан-
ството на Републиката. 

Од изнесените уставни одредби, како и од одред-
бите на новото работно законодавство, произлегува 
дека претпријатијата имаат поголема самостојност и 
одговорност, како во сферата на водењето на делов-
ната политика и рационално користење на средства-
та, така и во нормативното уредување на правата и 
обврските од работниот однос, со тоа што се долж-
ни да ги почитуваат со Уставот и со закон утврдени-
те основни права на работниците. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука при-
времено се уредува положбата на работниците во 
услови на производно-економски и финансиски теш-
котии во работењето на Претпријатието, при што не 
се доведуваат во прашање основните права на работа 

никот кои произлегуваат од работниот однос, Судот 
оцени дека таа не е во несогласност односно не е во 
спротивност со означените уставни и законски од 
редби. 

Во врска со мислењето на предлагачот дека со 
оспорената одлука се воведува нов институт во ра-
ботното законодавство, Судот смета дека во услови 
на пазарно стопанисување и поголема самостојност и 
одговорност на претпријатијата, нема уставна и за-
конска пречка со општа акти на претпријатијата да 
се уредат одделни прашања од нивното тековно ра-
ботење, а поврзано со тоа да ја прилагодат органи-
зацијата на работата и начинот на остварувањето на 
одделни права и обврски на работниците во тие 
услови. 

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

У. бр. 51/91 
30 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

1191. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставнос-
та и законитоста на член 73 од Правилникот за осно-
вите и мерилата за стекнување и распоредување на 
доходот, чистиот доход, средствата за лични доходи, 
заедничка потрошувачка, како и личните примања 
на товар на другите трошоци на работењето, донесен 
во Основната организација на здружениот труд Ме-
дицински служби, во состав на Медицинскиот центар 
„Д-р Трифун Пановски“ во Битола, на референдумот 
одржан на 20 октомври 1986 година и изменет на 
16 јуни 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ и во означениот Ме-
дицински центар на начин предвиден за објавување 
на општите акти. 

3. Републичкиот одбор на Синдикатот за здрав-
ство и социјална заштита на Македонија, со предлог 
поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбата од правилникот означен во точката 1 
ед оваа одлука, затоа што предвидувал намалување 
на личниот доход по сиов, сложеност на работата 
за работниците кои ја немаат предвидената стручна 
подготовка, што не било во согласност со Уставот 
и било во спротивност со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 73 од 
Правилникот е предвидено на работникот распоре-
ден на работи и работни задачи кои не одговараат 
на неговата стручна подготовка да му се намалува 
личниот доход по основот сложеност. 

5. Според став 3 на точка 5 од Амандман XXV 
на Уставот на Република Македонија работниците во 
здружениот труд за вкупна лична и заедничка потро-
шувачка распоредуваат дел од доходот што го дале 
со тековниот труд и со управувањето со општестве-
ните средства како минат труд на работниците. 

Според член 49 став 1 од Законот за основните. 
права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 60/89 и 42/90) на работникот му припаѓа личен 
доход за работата во согласност со општиот акт 
усогласен со општествен односно колективен дого-
вор и со закон. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка работникот има право на личен доход за работа-
та што ја врши, а определувањето на висината на 
личниот доход е препуштено да се уредува со општ 
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акт односно со колективен договор. Притоа, Судот 
смета дека основ за определување на личниот доход 
на работниците според сложеноста на работата може 
да претставува и степенот на стручната подготовка, 
при' што на работниците кои го немаат предвиде-
ниот степен на стручна подготовка може да им се 
намали личниот доход по тој основ. 

Со оглед на тоа што во член 73 од Правилни-
кот се намалува личниот доход на работниците кои 
ја немаат предвидената стручна подготовка, Судот 
оцени дека не може да се постави прашањето за 
неговата согласност односно спротивност со означе-
ните уставни и законски одредби и одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 160/91 
23 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за матери-
јално обезбедување на учесниците во Народноосло-
бодителната војна („Службен весник на Република 
Македонија“, број 38/91) се направени грешки, пора-
ди што се дава 

И С П Р А В К А , 

На Законот за материјално обезбедување на учес-
ниците во Народноослободителната војна 

1. Во членот 1 став 1 по зборовите „стапување-
то во“ треба да се додадат зборовите: „НОВ до 15 
ма ј 1945 година, односно времето од стапувањето во“. 

Во ставовите 1 и 2 наместо зборот . „ПОДЕМ“^ 
треба да стои зборот „НОДЕМ" 

2. Во член 11 став 2 наместо зборот ,„Кои“ треба 
,да стои зборот ,,Кон“. 

Бр. 12-4743 
3 декември 1991 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 
на Република Македонија, 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Се повикува лицето Јанкуловски Јанкула од с 
Лопатица, Битолско, како и секој, друг што знае за 
неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Би-
тола во рок од 3 месеци од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на Република Македонија“. 
Во спротивно, ова лице ќе се прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 434/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Душан' Насков од Радовиш,, против тужената Борјан-
ка Наскова од Радовиш, со непозната адреса во 
странство, 

Се повикува тужената Борјанка Наскова да се 
јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во определениот 
рок, за привремен старател ќ е и биде поставен 
Андон Антанасов, дипломиран правник од Радовиш, 

кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот, 
се додека тужената или нејзиниот полномошник не 
се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 614/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за сопственост по 
основ на одршка по тужбата на тужителот Симја-
новски Софронија од с Јанчиште против тужените 
Нагловски Цане и др. од с. Подбреге. 

Бидејќи тужените Павловски Цане, Павловски 
Тодор и Илиевски Веселин се со непозната адреса 
во Америка, се повикуваат да се јават во судот во 
рок од з дена по објавувањето на овој оглас или 
во истиот рок да овластат свој полномошник кој ќ е 
ги застапува во спорот. 

Доколку тужените не се јават во определениот 
рок; судот преку Центарот за социјални работи во 
Тетово ќ е им постави привремен застапник кој ќе 
се грижи за нивните интереси до правосилното окон-
чување на постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 677/91. 

Пред овој суд се води спор за измена на одлу-
ка по тужбата на тужителката Ирмете Даути од с. 
Желино, против тужениот Даути Феим од с. Стрим-
ница, сега со непозната адреса во странство. Вред-
ност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Даути Феим да се јави во 
судот во рок од 15 дена по објавувањето на овој 
оглас или да постави свој полномошник. Во спротив-
но, судот ќе му постави привремен старател кој ќе 
ги штити неговите права и интереси се до окончува-
њето на спооот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1179/91. 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека со решение СТ. бр. 233/90 од 18. IX. 1991 го-
дина отвори стечајна постапка на Претпријатието за 
производство и услуги во прометот, внатрешна и над-
ворешна трговија на големо и мало „Перил" од 
Скопје, ул. .,Вера Јоциќ“ бб. 

За стечаен судија се именува Емилија Димитрова, 
судија на овој суд 

За стечаен управник се назначува Тодор Тодо-
ровски од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 399-а, тел. 
269-769. 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 со-
вет со пријави во два примероци со докази. Се за-
должуваат должниците да ги намират долговите кон 
стечајниот должник без одлагање. Се закажува ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ден 25. I I 1992 година, во 9,30 ча-
сот, соба бр. 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во 'Скопје објавува де-
ка со решение СТ. бр. 632/91 од 6. XI. 1991 година 
отвори стечајна постапка над Претпријатието за про-
мет на големо ,,Беком“ Скопје, ул. „Вељко Влахо-
виќ" бр„ 19. 

За стечаен судија се именува Даница Младенов-
ска, судија на овој суд. 

За стечаен управител се назначува Наум Козак-
лиев од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 5, влез I, ст. 
1, тел. 221-899. 

Се повикуваат доверителите нџ стечајниот долж-
ник да ги пријават своите^ побарувања во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Републ,ика Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите кон стечајниот 
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должник, без одлагање Се закажува рочиште за 
испитување на пријавените побарувања за 7. I. 1992 
година во 8 часот во овој суд, соба бр, 81. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

О Г Л А С 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-

ка со решение СТ. бр. 155/91 од 17. XII. 1991 “година 
е отворена постапка за присилно порамнување по-
меѓу предлагачот на порамнувањето Општествено 
претпријатие за промет на земјоделски производи 
,.Чаир“ - Скопје со неговите доверители. Понудено.-
то порамнување на предлагачот заради намирување 
на долговите гласи,- исплата на долговите од 50%) 
за една година. За управник на присилното порам-
нување се назначува Атанаско Таневски, дипломиран 
економист, ул. „Никола Парапунов" бр. 3-1/1, тел. 
250-056. Се повикуваат доверителите да ги пријават 
своите побарувања до Советот на порамнувањето на 
овој суд, соба бр. 60, со пријави во два примероци 
со докази. Се закажува рочиште за утврдување на 
побарувањата и за гласање на предлогот за порамну-
вање на 10. II. 1992 година во 8 часот. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Срег. бр. 3984 од 2. VII. 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-10368-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар организирањето на задругата поради 
статусни промени — поделба под фирма : Занаетчи-
ско изолатерска задруга „Изо — Скопје“ Ц. О. Скоп-
је, ул. „Првомајска“ бр. 10. 

Задругата е организирана по пат на поделба со 
одлука бр 02-396 од 24. VI. 1991 година, во две но-
ви задруги: Занаетчиско изолатерска задруга „Изо — 
Скопје“ Ц. О. — Скопје и Електроинсталатерска зад-
руга ,„Никола Тесла“ Ц. О Скопје. Основачи на зад-
ругата се: Спировски Димитрија, Поп Трпева Ма-
рика, Гркова Марика, Крстевски Димко, Вавлукис 
Марија, Виранорска Цанка, Костадиновски Тихомир, 
Николовска Николина и Надев Никола. 

Дејност: 050302. — хидро изолација; — термо 
изолација,- — акустична изолација; — фриго изола-
ција; - антикорозивна изолација; — киселоотпорна 
изолација; — градежно браварски; — лимарски; — 
фасадерски,- — терацерски-ѕидарски и други градеж-
ни занаетчиски работи во градежништвото; лимарска 
дејност (изработка на производи од лим и вршење 
на лимарски услуги). 

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

Во правниот промет задругата за своите обвр-
ски одговара потполно со целокупниот свој имот. 

Обврските што не можат да се намират од сво-
јот имот основачите задругарите одговараат во ви-
сина на вложените средства. 

Лице овластено за застапување е Димитрија 
Спировски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 3984/91. (178) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3365 од 2. VII. 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр 2-10367-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар организирањето на задругата поради 
статусни промени — поделба на фирма : Електроин-
сталатерска задруга „Никола Тесла“, Ц. О., Скопје, 

ул. „Првомајска“ бр. 10 — Скопје. 
Основачи: Хајредин Шапка, Димчевски Петко„ 

Петревски Герасим, Јованова Снежана. Задругата е 
организирана по пат на поделба во две нови задру-
ги, со одлука бр. 02-395 од 24. VI. 1991 година. 

Дејности: електроинсталатерска дејност 050301; 
— слабострујна инсталација. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет задругата „Никола Тесла“ 
настанува во свое име и за своја сметка и за обвр-
ските одговара потполно со целокупниот свој имот. 

Обврските што не можат да се намират од сво-
јот имот основачите на задругата одговараат во ви-
сина на вложените средства. 

Лице овластено за застапување е Јованова Сне-
жана, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3365/91. (179) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3504 од 19. VII. 1991 година на ре-
гистарска влошка бр. 2-10609-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на станбената задруга 
со следните податоци.- Станбена задруга ,„Домос" со 
П. О., Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 4 со следните 
податоци в. д. директор на задругата е Борче Стоја-
новски. 

Задругата ќе ги врши следните дејства: 
140221 — Самоуправна интересна заедница з а 

домување; 050100 — високоградба, изградба, рекон-
струкција, адаптација и поправка на стопански, стан-
бени и други згради; 05030 — инсталациони завршни 
работи во градежништвото; 050301 — завршни зана-
етчиски работи во градежништвото; 0702 — тргови-
ја на големо со градежни материјали; 070123 — трго-
вија на мало со градежни материјали; 07123 — ме-
тални и електроинсталациони стоки,- 070125 — мебел 
и градежна столарија; 070126 — керамика, стакло и 
порцелан; 070127 — бои лакови и хемикалии 

Основачи- Стојановски Борче, Јаневски Петар и 
Поповска Емилија. 

Основачите одговараат до трикратен износ од 
вложените средства. 

Вд-директорот има неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Станбената задруга истапува во свое име и за 
своја сметка — со потполна одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 3504/91. (181) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6360 од 27. II. 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-22-1-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на основната задружна 
организација поради усогласување на задруга со след-
ните податоци: Бришење на Основна задружна орга-
низација за земјоделско производство „Напредок“ — 
Скопје, ул. „Антон 'Попов“ бр. 3 во состав на Зем-
јоделско пчеларска задруга „Напредок“ Н. Сол О. 
со ООЗТ Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 3 поради 
усогласување на Земјоделско пчеларска задруга ,.На-
предок“ Н. Сол. О. со ООЗТ Скопје ул. „Антон 
Попов“ бр. 3. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6360/90. (183) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат на латиница под на-
зив: „Производно-услужно трговско претпријатие на 

големо и мало „Даџ-Комерц" ц. о. експорт-импорт 
- Гевгелија“ се огласува за неважен. (3318) 

Загубениот тркалезен печат под назив.- „Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „Јоко-Промет" 
увоз-извоз д. о. о. — Скопје“ се огласува за неважен. 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: ,Туристичко трговско претпријатие „Адифат Ко-
мерц“ ц. о. експорт-импорт — Скопје“ се огласуваат 
за неважни. (3320) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие “за трговија на големо и мало и транспорт 
„Јадраи-Комерц" експорт-импорт ц. о. — Кавадарци“ 
се огласува за неважен. (3321) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Младин-
ско спортско друштво „Скопје“ — кошаркарски клуб 
— Скопје“ се огласува за неважен. (3322) 



Стр. 916 - Бр. 57 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 1991 

О Б Ј А В А 
Согласно член 58, став 2 и член 59, став 1, од 

Општиот колективен договор за стопанство на Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 30/90), потписниците 

О Б Ј А В У В А А Т 

дека цената на работната сила за најнизок сте-
пен на сложеност — најнискиот личен доход кориги-
ран стразмерно на процентот на зголемување на тро-
шоците на животот во октомври 1991 година, во од-
нос на декември 1990 година, изнесува 5.498,00 дина-
ри, и се применува од 1 ноември 1991 година. 

Стопанска Комора на 
Македонија 

Сојуз на Синдикатите 
на Македонија 

СОДРЖИНА 
Страна 

1157. Декларација за меѓународно признавање 
на Република Македонија како суверена 
и независна држава — — — — - 901 

1158. Деловник за организација и начин на ра-
бота на работните тела на Претседате-
лот на Република Македонија — -— — 901 

1159. Одлука за организација и делокруг на 
работата на Кабинетот на претседателот 
на Република Македонија — — — — 902 

1160. Уредба за дополнување на Уредбата за 
составување и доставување на Извештај 
за состојбата на побарувањата и обврски-
те и Извештај за примена на Законот за 
општествениот капитал — — — — — 903 

1161. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување на највисоко ниво на це-
ните на одделни производи и услуги — 904 

1162. Одлука за формирање и користење на 
средства за финансиска поддршка на Ре-
публика, Македонија — - — — 904 

1163. Одлука за изменување на Одлуката за . 
распоредување на средства од игрите на 
среќа и од забавните игри на автомати 
од 1991 година — — — — — — — ^ 904 

1164. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ЦОУ „Гоце 
Делчев“ с Косел - Охрид - - - — 905 

1165. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ЦОУ „Гри-
гор Прличев" - Охрид - - - - 905 

1166. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување инвиди-
дуален работоводен орган на ОУ „Брат-
ство Единство“ — Охрид — — — — 905 

1167. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивиду-
ален работоводен орган на Театарот на 
народностите на ООЗТ Турска драма — 
Скопје — — — — — — — - — 905 

.1168. Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на ОП 
за издавање учебници и наставни средства 
„Просветно дело“ — Скопје — — — 906 

1169. Одлука за именување претставници на 
Републиката во Советот на ЦОУ „Васил 
Главинов“ — Титов Велес — — — — 906 

1170. Одлука за именување претставници на 
Републиката во Советот на ЦОУ (,,Стојан 
Бурчев“ с. Иванковци — Титов Велес — 906 

1171. Одлука за избор на членови на Кон-
курсната комисија за именување дирек-
тор на Центарот за социјална работа во 
Титов Велес — — — — — — — 906 

1172. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување инди-
видуален работоводен орган на ОУ „11 
Октомври“ — Куманово — — — — 906 

1173. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Народниот 1 

театар во Куманово — — — — — 907 
1174. Одлука за именување претставник на 

Републиката во Советот на ч ОУ „Рилин-
дија“ с. Лојане — Куманово — — - - 907 

1175. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување инди-
видуален работоводен орган на ОУ „Стра-
шо Пинџур" с. Карбинци — Штип — 907 

1176. Одлука за избор на членови на Кон-
курсната комисија за именување инди-
видуален работоводен орган на УЦСО 
„Наум Наумовски-Борче" — Пробиштип 907 

1177. Одлука за именување претставници на 
Републиката во Советот на Центарот на 
основно образование и воспитание 
„Маршал Тито“ — Пробиштип — — 908 

117.8. Одлука за именување претставници на 
Републиката во Советот на ОУ „Вера Ци-
ривири-Трена" с. Дебреште — Прилеп 908 

1179. Одлука за избор на членови на Кон-
курсната комисија за именувале дирек-
тор на Центарот за социјална работа во 
Свети Николе — — — — — — — 908 

1180.- Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Работната за-
едница на Центарот за социјална работа 
во Свети Николе — — — — — — 908 

1181. Одлука за избор на членови на Кон-
курсната комисија за именување инди-

. видуален работоводен орган на РО за 
стопанисување со води „Машково“ — Ра-
довиш — — — — — — — — - 909 

1182. Одлука за избор на членови на Кон-
курсната комисија з“а' именување индиви-
дуален работоводен орган на ЦСНО „Зла-
те Малакоски" — Гостивар — — — — 909 

1183. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на 
УЦСО „Љупчо Сантов“ — Кочани — — 909 

1184. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Собирот на 
работните луѓе на Центарот за социјална 
работа — Кичево — — — — — — 909 

1185. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Зу-
фер Мусиќ“ — Тетово — — — — — 910 

1186. Одлука за именување претставници на 
Републиката во Советот на ОУ „Никола 
Карев“ — Крушево — — — — — — 910 

1187. Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 123/91 од 6 ноември 1991 година 910 

1188. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 57/91 од 23 октомври 1991 година 911 

1189. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 143/91 од 6 ноември 1991 година 912 

1190. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 51/91 од 30 октомври 1991 година 912 

1191. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 160/91 од 23 октомври 1991 година 913 
Исправка на Законот за материјалното 
обезбедз^вање на учесниците во НОВ — 914 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, 
ул. „Васил Ѓоргов“ бб. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефон 228-204. Пошт. фах. 51 
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