СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА

РЕПУБЛИКА

„Службен
весник
на
Република
Македонија“ излегува по потреба,
Рок
за
рекламации
15
дена.
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6.
Врз основа н;а член 14 од Законот за тздадата
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“
б р о ј 38/90), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 10 јануари 1992 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА Ч Л Е Н НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И М И Н И С Т Е Р КОЈ Ќ Е РАКОВОД И СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА В Н А Т Р Е Ш Н И РАБОТИ
1. За член на^ Владата на Репуб,лика Македонија
и министер кој ќе раководи со Министерството за
внатрешни работи се избира д-р Љубомир с а ч к о в ски, сегашен член на Владата на Република Македонија без ресор.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на
Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-98/1
10 јануари 1992 година
Скопје
Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Стојан Андов, с. р.

7.
Врз основа на член 14 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на СРМ“
број 38/90), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 10 јјаиуари 1992 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА Ч Л Е Н Н А ВЛАДАТА Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И М И Н И С Т Е Р КОЈ Ќ Е РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАРОДНА ОДБРАНА
1. За член на Владата на Република Македонија
и министер к о ј ќ е раководи со Министерството за
народна одбрана се избира д-р Т р а ј а н Гоцевски, дек а н и вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопј“е.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на де-'
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
СОБРАНИЕ

НА

РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-99/1
10 јануари 1992 година
Скопје
Претседател
н а Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

Врз основа на член 14 од Законот за Владата на
Република Македонија (.,Службен весник на СРМ“
број 318/90), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана н а 10 јануари 1992 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА И З Б О Р НА Ч Л Е Н НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И М И Н И С Т Е Р КОЈ Ќ Е РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И Ф И З И Ч К А КУЛТУРА
1. За член, на Владата на Република Македонија
и министер к о ј ќ е раководи со Министерството за
образование и ф и з и ч к а култура се избира д-р Димитар Бајалџиев, вонреден професор на Правниот
ф а к у л т е т во Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-100/1
10 Јануари 1992 година
Скопје
Претседател
на Собранието на Република,
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

9.
Врз основа на член 1 од Законот за мерките
што м о ж а т да се преземат 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 контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90),
Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ОТКУПНА
И МАЛОПРОДАЖНАТА Ц Е Н А Н А МЛЕКОТО
1. Претпријатијата и другите правни лица што
се занимаваат со производство и преработка ца. свеж о млеко сами или во кооперација со индивидуални
производители (во натамошниот текст: производители) м о ж а т да го откупуваат млекото но цена од
најмалку 10,15 динари од маслена единица односно
65% од малопродажната цена на пастеризирано млеко пакувано во ф о л и ј а , ф р а н к о собирно место на
продавачот, л а к т о ф р и с или подвижна цистерна.
2. Како највисока малопродажна цена на пастеризирано-,хомогенизирано кравјо млеко пакувано во
ф о л и ј а (полиетелен) се определува 50,00 дин/лит, пакувано во пјур-пак 54,00 дин/лит.
Цената од т о ч к а 2 на оваа одлука важи за кравјо млеко кое содржи 3,2% млечна маст.
Ако млекото содржи поголем или помал процент
на млечна маст, цената од став 1 на оваа точка
сразмерно се зголемува или намалува, со тоа што
за кравјото млеко се признава најмногу до 4,30/о
млечна маст.
3. Цената од точка 1 и 2 на оваа одлука се
однесува на кравјо млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови-.

Стр. В -

Бр. 2

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) да има најмногу 8,5в/о сува материја без
маст;
2) да не му е додадена вода, што се утврдува
со точката на мрзнење која несмее да биде поголема
од 0,53^/о0С или индексот на р е ф р а к ц и ј а да не е по
мал од 1.3420 или бројот на р е д а к ц и ј а т а да не е
помал од 39;
3) степенот на киселост да не е поголем од 7,6%
сметајќи по Сокслет-Хенгел;
4) времето на обезбедување на метиленското синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи по
оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблети со
стандарна количина на метиленско синило);
5) да има најмалку 3,2% млечна маст;
6) да не е произведено од крави лекувани со
арсен, жива или со други лекови кои преминуваат
во млекото за време на лекувањето и за време до
пет дена по лекувањето.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-184/1
15 јануари 1992 година
Претседател на Владата,
Скопје
д-р Никола Кљусев, с. р.

10.
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр.
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 декември 1991 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА П О М О Ш Н И К
НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА
1. Се разрешува од должноста помошник на министерот за народна одбрана потполковник Ристо
Петрушев, поради исполнување услови з а остварување право на пензија, заклучно со 31. XII. 1991 година.
2. Ова решение ќ е се објави во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 17-2841/2
16 декември 1991 година
Претседател на Владата,
Скопје
д-р Никола Кљусев, с. р.

11.

1

Врз основа на член 153 став з, а во врска со
член 239 од Законот з а органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и член 21 став 1
точка 3 од Законот за основните права од работниот
однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 декември 1991. година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК
НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА
ДОКУП НА СТАЖОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО
НА СТАРОСНА П Е Н З И Ј А
1. Се разрешува од должноста советник на министерот за народна одбрана Алексо Србиноски, заклучно со 31 декември 1991 година.
2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 31 декември 1991 година, со право
на докуп на стаж за остварување на право на старосна пензија.
3. Ова решение ќ е се о б ј а в и во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 17-2841/3
16 декември 1991 година
Претседател на Владата,
Скопје
д-р Никола Кљусев, с. р.

12.
Врз основа на член 153 став з од Законот за
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр.
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 декември 1991 година, донесе

17 јануари 1992.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ П О М О Ш Н И К Н А МИНИСТЕРОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА
1. Потполковник Кочо Созовски се назначува за.
помошник на министерот з а народна одбрана.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето„ а ќ е се објави во „Службен весник наРепублика Македонија“.
Бр. 17-2964/1
16 декември 1991 година
Претседател на Владата,
Скопје
д-р Н и к о л а Кљусе.в, с. р.
?З.
Врз основа на член 158 став .3, а во врска со
член 239 став 1 од Законот з а органите на управата
(„Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 30
декември 1991 година, донесе

Р Е Ш ЕН И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ
СОВЕТНИК ВО И З В Р Ш Н И О Т СОВЕТ Н А СОБРАН И Е Т О НА СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ
ОДНОС СО ПРАВО НА П Е Н З И Ј А
1. Јела Дучиќ Марковска се разрешува од должноста републички советник во Извршниот совет на
Собранието на СРМ, заклучно со 30 декември 1991
година.
2. Н а именуваната и престанува работниот однос
заклучно со 30 декември 1991 година со право н а
пензија.
3. Ова решение ќ е се објави во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 17-2985/2
30 декември 1991 година
Претседател на Владата,
Скопје
д-р Никола Кљусев, с. р.

14.
Врз основа на член 158 став 3, а во врска со
член 239 став 1 од Законот за органите на управата
(,,Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 30
декември 1991 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ
СОВЕТНИК ВО И З В Р Ш Н И О Т СОВЕТ НА СОБРАН И Е Т О НА СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ
ОДНОС СО ПРАВО НА П Е Н З И Ј А
1. Томислав Стефоски се разрешува од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ, заклучно со 30 декември 1991 година.
2. На именуваниот му престанува работниот однос заклучно со 30 декември 1991 година, со право
на пензија.
3. Ова решение ќ е се објави во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 17-2985/3
30 декември 1991 година
Претседател на Владата,
Скопје
д-р Н и к о л а Кљусев, с р.

15.
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
СРМ“ бр. 38/90). а во врска со член 239 став 1 од
Законот за органите на управата („Службен весник
на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ
ОДНОС СО ПРАВО НА П Е Н З И Ј А
1. Софронија Јанкуловски се разрешува од должноста заменик на директорот на Републичкиот завод
за судски вештачења, заклучно со 30 декември 1991
година.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право
на пензија.
3. Ова решение ќ е се објави во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 17-3082/2
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

Бр. 2 -

Стр. 7

ранието на СРМ, заклучно со 30 декември 1991 година.
2. Н а именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право
на пензија.
3. Ова решение ќ е се објави во „Службен весник
на Република Македонија“.

16.

Бр. 17-3125/4
30 декември 1991 година
Скопје

Врз основа на член 133 став 3, а во врска со
член 239 став 1 од Законот за органите на управата
(„Службен весник на СРМ“ бр. 40/90),, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30
декември 1991 година, донесе

19.

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА
СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО
ПРАВО НА П Е Н З И Ј А

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за
Владата на Република Македонија (,,Службен весник
на СРМ“ бр. 38/90), а во врска со член 239 став 1 од
Законот за органите на управата („Службен весник
на СРМ“ бр; 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година,, донесе

1. Илија Јовчевски, се разрешува од должноста
потсекретар во Извршниот совет на Собранието на
СРМ, заклучно со 30 декември 1991 година.
2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право
на пензија.
3. Ова решение ќ е се објави во „Службен весник
на Република Македонија“.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА
СЕКРЕТАРОТ НА И З В Р Ш Н И О Т СОВЕТ НА СОБРАН И Е Т О НА СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ
ОДНОС СО ПРАВО НА П Е Н З И Ј А
1. Методија Рикалоски се разрешува од должноста заменик на секретарот на Извршниот совет на
Собранието на СРМ, заклучно со 30 декември 1991
година.

Бр. 17-3125/2
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

2. На именуваниот му престанува работниот однос заклучно со 30 декември 1991 година„ со право
на пензија.

Врз основа на член 153 став 3, а во врска со
член 2'59 став 1 од Законот за органите на управата
(„Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 30
декември 1991 година, донесе

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

17.

Бр. 17-3126/2
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В И Ш И СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО
НА СРМ И ПРЕСГАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС
СО ПРАВО НА П Е Н З И Ј А
1. Томо Б е л и м о в с к и се разрешува од должноста
виши советник во Извршниот севет на Собранието
на СРМ, заклучно со зо декември 1991 година.
2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право
на пензија.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 17-3125/3
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

Врз основа на член 153 став 3, а во врска со
член 239 став 1 од Законот за органите на управата
(„Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 30
декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ
ОДНОС СО ПРАВО НА П Е Н З И Ј А
1. Славчо Николовски се разрешува од должноста самостоен советник во Извршниот совет на Соб

20.
Врз основа на член 153 став 3, а во врска со
член 239 став 1 од Законот за органите на управата
(„Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 30
декември 1991 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА П О М О Ш Н И К
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО И
ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО
НА П Е Н З И Ј А
1. Никола Кичевски се разрешува од должноста
помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство, заклучно со 30
декември 1991 година.
2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право
на пензија.
3. Ова решение ќ е се објави во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 17-3141/1
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Н и к о л а Кљусев, с. р.

Стр. 8 -

Бр. 2

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21.
Врз основа на член 153, став 3, а во врска со
член 239, став 1 од Законот за органите на управата
(.,Службен весник на СРМ“, бр. 40/90), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на 30
декември 1991 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ПРЕСТАНОК
НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА П Е Н З И Ј А
1. Цветанка Филиповска се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за труд,
здравство и социјална политика, заклучно со 30 декември 1991 година.
2. На именуваната и престанува работниот однос
заклучно со 30 декември 1991 година, со право на
пензија.
3. Ова решение ќ е се објави во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 17-3142/1
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

22.
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за Републичкиот ф о н д за развој („Службен весник на
СРМ“ бр. 20/90), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на зо декември 1991 година,
донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
СОВЕТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ РЕПУБЛ И Ч К И ФОНД ЗА РАЗВОЈ
1. За претседател и членови на Советот на Јавното претпријатие Републички ф о н д за развој се именуваат:

а) За претседател:
- д-р Таки Фити, професор на Економскиот ф а култет во Скопје;
б) За членови:
- д-р Данчо Давчев, вонреден професор на Електротехничкиот факултет во Скопје,

- Спасе Лазаревски, помошник во Министерството за развој,
- д-р Јане Миљовски, министер во Владата на
Република Македонија,
- д-р Методија Несторовски, професор на Економскиот факултет во Скопје,
- Јорго Ќука, генерален директор на СОЗТ
ОХИС „Наум Наумовски-Борче" Скопје,
- д-р Бобек Шуклев, професор на Економскиот
факултет во Скопје. '
“
'
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето„ а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 17-3154/1
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Н и к о л а Кљусев, с. р.

23.
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83;
29/89; 11/91 „и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА ОУ „КОЧО Р А Ц И Н “ СКОПЈЕ
1. Владата на Република Македонија дава согласно,ст на Одлуката на Советот на ОУ „Кочо Рацин“ —

17 јануари

1992.

Скопје, со која з а индивидуален работоводен орган
на училиштето е именуван Крсто Крстевски, просветен советник по ф и з и к а во Педагошкиот завод н а
Македонија — Подрачна единица — Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќ е се објави во „Службен весник н а
Република Македонија“.
Бр. 17-778/61
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р .

24.
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83^
29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе
-

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ - С. ЛОПАТЕ, КУМАНОВО
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Маршал Тито“
— с. Лопате, Куманово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Рецеп
Шакири, досегашен вршител на должноста.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето,, а ќ е се објави во „Службен весник н а
Република Македонија“.
Бр. 17-778162
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

25.
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83;
29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991
година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА ОУ „ДАНЕ КРАПЧЕВ“ СКОПЈЕ
\

1. Владата на Република Македонија дава соглас
ност на Одлуката на Советот на ОУ „Дане Крапчев“
— Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Душан Перески.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 17-778/63
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Н и к о л а Кљусев, с. р.

26.
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ број 19/83;
29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КРУМ
ТОШЕВ“ - С. ТРУБАРЕВО, СКОПЈЕ
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на^ОУ „Крум Тошев“
— с. Трубарево, Скопје, со која з а индивидуален ра-

17 јануари 1992

Бр. 2 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ботоводен орган на училиштето повторно е именуван
Миле Величковски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 17-778/65
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р.

Стр. 9

Штип, со која за индивидуален работоводен орган на
училиштето е именуван Благој Шиндев, досегашен
вршител на должноста.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето„ а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“. Бр. 17-778/68
30 декември 1991 година
Претседател на Владата,
Скопје
д-р Никола Кљусев, с. р.

30.
27.
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ број 19/83;
29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА ЦОУ „ДРАГА СТОЈАНОВСКА“ - С. РАКОТИНЦ И , СКОПЈЕ

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ б р .
6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија,, на седницата одржана на 30 декември 1991
година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА
ВОЗРАСТ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Драга Стојам
ковска“ — с. Ракотинци, Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е
именуван Александар Павловски
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 17-778/66
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на РО з а
згрижување, воспитание и образование на децата од
предучилишна возраст „Мајски цвет“ — Скопје, СО1
која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именувана Ленче Гаврилска, педагог.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,.Службен весник н а
Република Македонија“.
Бр. 17-967/11
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
Д:р Никола Кљусев, с. р.

28.

31.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ број 19/83;
29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе
,
-

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ВАНЧО
КИТАНОВ“ — ПЕХЧЕВО
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Ванчо Китанов“ — Пехчево, со која за индивидуален, работоводен орган на училиштето повторно е именуван Никола Зафировски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 17-778/67
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с, р.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за сцен^
ско-умјѕтничка дејност („Службен весник на СРМ'8
бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 30 декември 1991 година,
донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР „АНТОН ПАНОВ“
СТРУМИЦА
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на
Народниот театар „Антон Панов“ — Струмица, со
која за индивидуален работоводен орган на Театарот
е именуван Ванчо Мелев, досегашен вршител на
должноста.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 17-1420/3
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р

29.
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Служт
бен весник на Република Македонија“ број 19/83;
29/89,- 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

32.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА ОУ „ВАНЧО ПРКЕ“ ШТИП

Врз основа на член 59 став 2 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник
на СРМ“ бр. 24/73), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА С П О М Е Н И Ц И Т Е
НА КУЛТУРАТА И НАРОДЕН МУЗЕЈ ШТИП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Ванчо Прке“ -

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на

Стр. 8 -

Бр. 2

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Заводот за заштита на спомениците на културата и
Народен музеј — Штип, со која за индивидуален
работоводен орган на Заводот е именуван дипл. инж.
арх. Ристо Петковски, досегашен вршител на должноста.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник н а
Република Македонија“.
Бр. 17-1750/2
30 декември 1991 година
Претседател на Владата,
Скопје
д-р Никола Кљусев, с. р.

33.
Врз
зејската
Владата
жана на

основа на член 26 став 2 од Законот за мудејност („Службен весник на СРМ“ бр 25/79),
на Република Македонија на седницата одр
30 декември 1991 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА „СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на
Уметничката галерија „Скопје“ — Скопје, со која за
индивидуален работоводен орган на Галеријата повторно е именуван Драган Бошнакоски.
2. Ова решение влегува во сида со денот на донесувањето„ а ќ е се објави во ,.Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 17-1750/3
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

17 јануари 1992.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 17-1845/5
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

36.
Врз основа на член 30 став 4 од Законот за премер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 271/86), донесувам

РЕШЕНИЕ
Се прогласува и става во сила катастарскиот
операт з а недвижностите во катастарската општина
Кнежево, со вкупна површина од 1 833 ха, 09 ари,
65 м 2 .
Катастарскиот операт на недвижностите ќ е се
применува од 1. II. 1992 година.
Од денот на применувањето на катастарскиот
операт на недвижностите се ставд вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето з а оваа кат
тастарска општина.
02 бр. 49/1
10 јануари 1992 година
Скопје
Директор
на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. Коста Христов с. р.

37.

34.
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за
сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“
бр. 4/86 и 51/83), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 30 декември 1991 година,
донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУ
ЧЕТО" - СТРУМИЦА
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на - вработените на
Домот на културата „ Б л а г о ј Јанков-Мучето" — Струмица, со која за индивидуален работоводен орган на
Домот повторно е именуван Киро Козаров.
2. Ова решение влегува ,во сила со денот на донесувањето„ а ќ е се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 17-1845/4
30 декември 1991 година
Скопје
Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), донесувам

Р ЕШЕНИЕ
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт з а недвижностите во катастарската општина Емирица, со вкупна површина од 2 433 ха, 27 ари, 42 м 2 .
Катастарскиот операт на недвижностите ќ е се
применува од 1.II. 1992 година.
Од денот на применувањето на катастарскиот
операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.
02 бр. 49/2
10 јануари 1992 година
Скопје
Директор
на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р.

38.

35.
Врз основа на член 59 став 2 од Законот з а заштита на спомениците на културата („Службен весник
на СРМ“ бр. 24/73), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991
година, донесе

Уставниот суд на Република Македонија,
нова на член 20 од Законот з а основите на
ката пред Уставниот суд на Македонија и з а
то дејство на неговите одлуки, на седницата
на на 18 декември 1991 година, донесе

врз оспостапправноодржа-

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН
НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА С П О М Е Н И Ц И Т Е
НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ
1, Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Заводот за заштита на спомениците на културата на
град Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Заводот, повторно е именуван дипл. инж. арх
Живко Телевски.

О Д Л У К А
1. СЕ УКИНУВА Решение з а донесување ч на Урбанистички проект з а VIII-та зона од Централното
градско подрачје во Охрид, донесено од Извршниот совет на Собранието на Општината на 13 септември 1990 година.
2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во „Службен гласник на о п ш т а т а Охрид“.
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3. Уставниот суд на Република Македонија, со
Решение У. бр. 99/91 од 13 ноември 1991 година, хкк
веде постапка за оценување законитоста на решението означено во точката 1 од озаа одлука, затоа
што се постави прашањето з а неговата несогласност
со Законот за системот на просторното и урбанистичко планирање.
4. Н а седницата Судот утврди дека со оспорени
от урбанистички проект се вршат измени во Деталниот урбанистички план на Првата урбана единица од ненадлежен орган, и без ј,авна расправа.
5. Според член 1,3 од став 3 од Законот з а системот на просторното и урбанистичко планирање
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/85 и 18 ; 89) во урбанистички планови спаѓаат, основен урбанистички
план, детален урбанистички план, урбанистички проект и урбанистички план з а помало населено место.
Согласно член 19 став з од овој закон урбанистички
проект се донесува за населено место на ко.с претстои комплексна изградба и реконструкција или
претставува посебна карактеристична урбанистичкоархитектанска односно историско-градителска целина. Според член 31 став 4 од Законот, к о ј беше во
важност во времето на донесувањето на оспореното
решение, просторниот и урбанистички план, освен
урбанистичкиот проект, задолжително се ставаат во
ф а з а т а на н,ацрт на план на јавен увид и јавна расправа. Согласно член 34 став 1 од Законот просторен односно урбанистички план донесува собранието на општествено-политичката заедница, а според
став 2 на истиот член од Законот собранието на општината можеше донесувањето на урбанистичкиот
проект да го пренесе во надлежност на својот извршен совет. Согласно ставот 3 на овој член од Законот собранието на општината може да одлучи деталниот урбанистички план и урбанистичкиот проект да
се изработуваат и донесуваат како единствен акт во
постапка што со овој закон е утврдена за просторните и урбанистичките планови.
Според тоа, со урбанистички проекг не м о ж е ш е
да се вршат измени и дополнувања во д е т а л н и ^
урбанистички план без спроведување на пропишаната постапк,а. Согласно член 23 став. 3 од Законот
за изменување и дополнување на Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) урбанист
тичкиот проект може да се донесе врз основа на основен урбанистички план, во постапка што со овој
закон е утврдена за детален урбанистичка план,
што подразбира ојрганизирање расправа пред неговото донесување.
Со оглед на тоа што со оспореното решение
Извршниот совет извршил измени и дополнувања
на деталниот урбанистички план и што пред донесувањето на урбанистичкиот проект не била обезбедена јавна распр,ава, Судот утзрди дека оспореното решение не е во согласност со означените законски одредби, поради што одлучи како во точка
1 од оваа одлука.
У. бр. 99/91
18 декември 1991 година
Скопје
Претседател
на Уставниот суд н а Република Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.
О г л а с е н

Бр. 2 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стр. 11

Основачи: Илиевски Коста од Скопје, Илиевска
Наташа од Скопје и Сапламаева Румена од Скопје.
Станбената задруга е основана со спогодба з а
основање од 15. VIII. 1991 година.
Дејности.- вршење на инвеститорски работи за;
изградба на семејни станбени згради и станови, к а к о
и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во
станбената зграда во која се наоѓаат и становите на
членовите на станбената задруга,- — организирање
на штедење за стан на членовите на задругата; — купување на станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената зграда во која' се наоѓа и станот на членот
на станбената задруга заинтересиран з а вршење на
дејност со личен труд од општествени правни лица
за потребите на своите членови,- — набавување на
градежен и друг материјал и елементи потребни з а
изградба на станови, станбени згради и деловни простории за своите членови,- — одржување на станбени
згради и станови на членовите на станбената задруга.
Станбената задруга во правниот промет со трети
лица истапува во свое име и з а своја сметка
За обврските сторени во правниот промет задругата одговара со сите свои средства, а з а обврските
на задругата што не м о ж а т да се намират од средствата на задругата одговараат задругарите во висина на влогот од 1.000,00 динари.
В. д. директор на станбената задруга е Сапламаева Румена, со неограничено овластување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 4983/91.
(188)

ОБЈ Ар И ;
Врз! основа на член 17 од Законот з а данокот од
доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81,
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89,
36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 И „Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91 и
55/91), Републичкиот завод з а статистика го утврдува и објавува
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА Ц Е Н И Т Е НА
М1АЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА
Кумулативниот пораст на цените на мало во Република М,акедонија во периодот јули-декември 1991
година во однос на просечните цени на мало во првото полугодие од 1991 година изнесува 84,1%.
Директор,
на Републичкиот
завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.
Врз основа на член 175 став 3 од Законот за
даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“
бр.. 12/87, 34/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 4/90, 47/90 И
21/91), \Републичкиот завод за статистика, го утврдува и објавува

д е л

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4983 од 23. VIII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 2-10901-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на станбената задруга во
приватна сопственост под ф и р м а : Станбена задруга
„Конфорен-стан", ул „12 Македонска бригада“ бр.
57 — Скопје.

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА
Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-декември
1991 година, в о однос на просечните цени на мало
во 1990 година, изнесува 114,9%.
Директор,
на Републичкиот
завод за ,статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

Стр. В -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2

Во издание на Н И Р О Службен весник на Република Македонија излезе од печат збирката

СТОПАНСКО ПРАВО
С О

О С Н О В И

НА

П Р А В О Т О

од п р о ф . д-р Александар Николовски
Книгата корисно ќ е им послужи пред се на студентите на економските и на правните факултети,
к а к о и на економистите и правниците во претпријат и ј а т а или други работни организации коишто работат на комерцијални, правни или финансиски работи.
Цена на збирката е 1.500 динари.
Порачки се испраќаат на адреса: Н И Р О СЛУЖБ Е Н ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 91000
Скопје, жиро сметка 40100-603-12498.

на Собранието на СРМ и престанок на работниот однос со право на пензија — —
20. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичката
комисија за културни врски со странство и
престанок на работниот однос“ со право на
пензија
— — — — — -. „

7

7

21. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за труд,
здравство и социјална политика и престанок
на работниот однос со право на пензија 22. Решение за именување претседател и членови на Советот на Јавното претпријатие
Републички ф о н д ' за развој — -- - .

8

^

23. Решение за давање согласност на Одлукаката за именување индивидуален работоводен орган ; н а ОУ „Кочо Рацин“ Скопје

8

24. Решение за давање согласност на Одлуката
за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Маршал Тито“ — с. Лопате,
Куманово - . — — Ј.

д

25. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен '
орган на ОУ „Дане Крапчев“ - - Скопје -

8

26. Решение за давање согласност на Одлуката за именување работоводен орган на ОУ
„Крум Тошев“ с. Трубарево, Скопје - г

8

27. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен
орган на ЦОУ „Драга Стојановска“ - с. Ракотинци, Скопје — -

9

28. Решение з а давање согласност на Одлуката за именување работоводен орган на ЦОУ
„Ванчо Китанов“ — Пехчево — — —

9

29. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен
орган на ОУ „Ванчо П р ќ е " — Штип —

9

30. Решение з а давање согласност на ОдлукаV
та за именување индивидуален работоводен
орган на РО за згрижување, воспитание и
образование на децата од предучилишна
возраст „Мајски цвет“ - Скопје — — —

9

6

31. Решение з а давање согласност на Одлуката
з а именување индивидуален
работоводен
орган на Народниот театар „Антон Панов“
— Струмица — —
— -- — —

9

6

32. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работовден
орган на Заводот за заштита н а ' с п о м е н и ц и те на културата и Народен музеј — Штип

10

СОДРЖИНА
Страна
Одлука за избор на член на Владата на
Република Македонија и министер кој ќе
раководи со Министерството за внатрешни
работи
— — — — — — — — 7. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија и министер кој ќ е раководи со Министерството за народна ода, Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија и министер кој ќ е раководи со Министерството за образование и
ф и з и ч к а култура -— — — —
-9. Одлука за определување на највисоката откупна и малопродажната цена на млекото —
10. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за народна одбрана
11. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за народна одбрана и
престанок на работниот однос со право на
докуп на стажот за остварување на право
на старосна пензија ,—
— — — —
12. Решение за назначување помошник на министерот за народна одбрана — — — —
13. Решение за разрешување од должноста републички советник во Извршниот совет на
Собранието на СРМ и престанок на работниот однос со право на пензија — — —
14. Решение за разрешување од должноста републички советник во Извршниот совет на
. Собранието на СРМ и престанок на работ-,
ниот однос со право на пензија — —
15. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења и престанок на
работниот однос со право на пензија — —
16. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Извршниот совет на Собранието
на СРМ и престанок на работниот однос со
право на пензија — -— — — — — —
17. Решение за разрешување од должноста виши советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ и престанок на работниот
однос со право на пензија — — —
18. Решение за разрешување од должноста самостоен советник во Извршниот совет на
Собранието на СРМ и престанок на работниот однос со право на пензија —. 19. Решение за разрешување од должноста заменик на секретарот на Извршниот совет
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6.

5

5
6
6

6

6

6
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7

7

33. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен
орган на Уметничката галерија „Скопје“ —
Скопје — — — — — — —
34. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен
орган на Домот на културата „Благој Јанков-Мучето" — Струмица — — — — —
35. Решение за давање согласност на Одлуката з а именување индивидуален работоводен
орган на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје — — —
36. Решение бр. 02-49/1 од Републичка геодетска управа'— — — — — — — — —
37. Решение бр. 02-49/2 од Републичка геодетска управа — — — — — — — — —
38. Одлука на Уставниот суд на Македонија,
У. бр. 99/91 од 18 декември 1991 година —
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