
931. 
Врз основа на член 1 од Законот за мерките 

кои може да се преземат заради спречување и 
отстранување на нарушувањето во стопанството во 
СР Македонија („Службен весник на СРМ“, број 
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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖ-
Н И ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

1. Се определуваат највисоки малопродажни це-
ни на одделни деривати од нафта, и тоа: 

,,Од малопродажната цена формирана по важеч-
ките прописи се наплатува надомест во висина и тоа.-

1. Моторен бензин 
МБ-86 
МБ-98 
БМБ-95 

2. Дизел гориво 
Д1 
Д2 
ЕЛ 

3. Мазут лесен 
4. Мазут среден 

40,00 дин/лит. 
43.00 дин/лит. 
42,00 дин/лит. 

35,00 дин/лит. 
34,00 дин/лит. 
24,00 дин/лит. 

7,365 дин/кгр. 
6,624 дин/кгр. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определува-
ње највисоки малопродажни цени на одделни дери-
вати на нафта („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 44/91). 

3. Оваа одлука ќе се применува од 26 октомври 
1991 година, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-2499/1 
22 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

932. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Вла-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛ-

Н И ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Одлуката за изменување и дополнување на 

Одлуката за републички надоместоци на одделни 
производи („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 23/91,' 34/91, 37/91, 44/91 и 47/91), член, 1 се 
менува и гласи: 

а) нафтени деривати 
1. Моторни бензини 
- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

2. Дизел гориво 
- Д1 
- Д2 
- ЕЛ 

17,187 дик/лит. 
18,976 дин/лит. 
15,513 диц/лит. 

15,570 дин/лит. 
14,980 дин/лит. 
10,577 дин/лит. 

На малопродажната цена на маслото за горење 
формирана но важечките прописи се наплатува на-
домест во висина и тоа: 

мазут ЛЕС-СК 
мазут среден 

1.259 дин/кгр. 
1,126 дин/кгр." 

Член 2 
Во член 4 став 1 бројот „5,00" се заменува со 

бројот „7,00". 
Член 3 

Средствата од член 1 на оваа одлука обврзни-
ците на надоместокот ќе ги уплатуваат, и тоа по 
2,00 динари од надоместокот под точка 1, точка 2 
— алинеја 1 и 2 во Републичкиот буџет, а разли-
ката до вкупниот надоместок од точка 1, точка 2 — 
алинеја 1 и 2 надоместокот во износ од 10,577 дина-
ри за дизел горивото ЕЛ, како и надоместокот од 
став 2 на член 1 од оваа одлука на сметката на 
Министерството за стопанство што се води во Служ-
бата за општествено книговодство во Републиката, 
во рок и на начин пропишан за пресметување и 
плаќање на основниот данок на промет. 

Член 4 
Оваа одлука ќе се применува од 26 октомври 

1991 година, а ќ е се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-2500/1 
22 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

933. 
Врз основа на член 29 од Законот за личните 

доходи и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието па СР Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката („Службен весник 
на СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република 
Македонија бр. 38/91), Комисијата за прашања на ' 
изборите и именувањата. на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 октомври 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕС-

ТОКОТ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД 
СЕМЕЈСТВОТО 

1. Надоместокот поради одвоен живот од семеј-
ството изнесува 70% од просечниот личен доход 

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

Понеделник, 11 ноември 1991 
С и о п Ј е 

Број 49 ГОД. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1300 динари. Овој број чини 40 
динари. Жиро сметка 40100-603-12499 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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по работник исплатен во стопанството на Република 
Македонија во претходните три месеци. 

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

Бр. 10-4325/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с р. 

934. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 9/86 7/88, 18/89, 29/89, 12/91 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 40/91), и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28 октом-
ври 1991 година, донесе 

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

ЗИЈАТА „ПАНЧЕ ПОПОСКИ“ - ГОСТИВАР 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Гимназијата „Панче Попоски“ — Го-
стивар, се именуваат: 

Слободан Радичевски, ул. „Борис Кидрич" број 53 
— Гостивар и 

Сејдели Салиу, Собрание на општина Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во ,.Службен весник на 
Република Македонија“. 1 

Бр. 10-4351/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

935. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 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 Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „ЗЛАТЕ МАЛАКОСКИ" 

- ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на УСО „Злате Малакоски" — Гостивар, се имену-
ваат: ' 

инж. Заре Апостолоски., машински инженер во РО 
„Готекс“ — Гостивар и 

инж. Витомир Богданоски, машински инженер 
во Ф-ка „Стаклара" - Гостивар 

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

Бр. 10-4347/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

936. 
Врз основа на член 245 став з од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 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“ бр. 28/91), Комисијата за пра--
т а њ а на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 октомври 1991 година, донесе 

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

КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Крсте Мисирков“ - Куманово, се именуваат: 

Благе Кипријановски, дипл. правник во Ф-ка за 
амбалажа „30 Јули“ — Куманово и 

Драги Карантински, вработен во Медицинскиот 
центар во Куманово. 

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

Бр. 10-43-44/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

937. 
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 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 28 
октомври 1991 година,- донесе 

I 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВ-

Ц И “ - КУМАНОВО х 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Браќа Миладиновци“ — Куманово, се име-
нуваат: 

Арсен Арсениевски, правник, вработен во ОО на 
Црвениот крст. во Куманово и 

Благој Петрушевски, директор на РО. „Текстил-
промет" — Куманово. 

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

Бр. 10-4345/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

I 

11 ноември 1991 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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938. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 
16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 И 
„Службен весник на Република Македонија“ 6poj 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА УГОСТИТЕЛСКОТО УЧИ-

ЛИШТЕ „ЛАЗАР ТАНЕВ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на Угостителското училиште „Лазар Танев“ — Скопје 
се именуваат: 

Бранко Миновски, ул. „Букурешка“ бр. 111 - -
Скопје и 

Снежана Божиновска, професор во ЖТП — 
Скопје. 

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

Бр. 10-4346/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

939. 
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 2Ѕ 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ - С. 

ЕРЏЕЛИЈА 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Даме Груев“ — с. Ерџелија, се именуваат: 

Никола Атанасов, директор на РО „Меркур-им-
порт" Свети Николе и 

Панче Јосев, доктор по медицина, вработен во 
Здравствениот дом во Свети Николе. 

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

Бр. 10-4328/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
' изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

940. 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „БРАТСТВО И ЕДИН-

СТВО“ - ОХРИД 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ОУ „Братство и Единство“ — Охрид се именува 
Наум Ставревски, економист, вработен во „Отекс". 

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

Бр. 10-4338/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

941. 
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 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

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

КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ - ОХРИД , 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Св. Климент Охридски“ — Охрид се именува 
Марија Поп Стефанија, правник, вработена во ЗОИЛ 
„Македонија“ — Охрид. 

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

Бр. 10-4337/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

942. 
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 Собрание-
то на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91). Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана 
на 28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЦОУ „НАУМ ОХРИД-

СКИ“ - С. ПЕШТАНИ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
РО ЦОУ „Наум Охридски“ — с. Пештани се име-



Стр. 784 - Бр. 49 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 ноември 1991 

нува Љупчо Јузмески, електроинженер во „ЕМО" — 
Охрид. 

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

Бр. 10-4331/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

943. 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЦОУ „КОЛЕ НЕДЕЛ-

КОВСКИ“ - С. ВЕЛГОШТИ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
РО ЦОУ „Коле Неделковски“ — с. Велгошти се име-
нува Ацо Баловски, судија во Општинскиот суд — 
Охрид. 

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

Бр. 10-4330/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

944. 
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 Македониј“а“ 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 

- ШТИП 

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

Андон Мајхошев, политиколог, вработен во „Ма-
кедонка“ — Штип и 

Александра Србиновска, доктор по медицина, 
вработена во Медицинскиот, центар — Штип. 

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

Бр. 10-4339/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

945. 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „25 МАЈ'' - ШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „25 Мај“ — Штип се именуваат: 

Љупчо ѓорѓиев, вработен во Управата за прихо-
ди при СО Штип и 

Никола Варадинов, градежен инженер во „Мега-
проект" — Штип. 

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

Бр. 10-4340/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

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

946. 
Врз основа на член 245 став з од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и об“разование 
(„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 28 
октомври 1991 година, донесе 

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

КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ТАШО АРСОВ“ -
Ш Т И П 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Ташо Арсов“ — Штип, се именуваат: . 

Мирка Кузмановска, социјален работник во МК 
„Астибо" — Штип и 

Златко Сарев, дипл. правник, вработен во Здрав-
ствениот дом во Штип. 

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

Бр. 10-4326/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 

Претседател “ 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 
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947. 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 

ВО С. СТАЈКОВЦИ 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ЦОУ „Кирил и Методиј“ во с. Стајковци, се име-
нуваат: 

Божана Кимовска, наставник во ОУ „Крум То-
шев“ с. Трубарево и 

Добре Горгиев, новинар во Македонската радио-
телевизија. 

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

Бр. 10-4327/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

948. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ фрој 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

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

КАТА ВО, СОВЕТОТ НА ОУ „ИВАН ГОРАН 
КОВАЧИЌ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Иван Горан Ковачиќ“ — Скопје, се имену-
ваат . 

Толе Белчев, секретар на Семинарот за македон-
ски јазик, литература и култура при Ректоратот на 
Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје и 

Елеонора Дуковска, директор на ОУ „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. 10-4343/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

949. 
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 т 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ПРО-

ФЕСОР МИЈАЛКОВИЌ" - КУМАНОВО 

1. За претставник на Републиката во Работнич-
киот универзитет „Професор Мијалковиќ" — Кума-
ново се именува Љубомир Тодоровиќ, наставник во 
ОУ „Крсте Мисирков“ — Куманово. 

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

Бр. 10-4350/1 
октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

950. 
ч 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 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „РИЛИНДИЈА" 

— С. ЛОЈАНЕ - КУМАНОВО 

1. За претставник на Републиката во Основното 
училиште „Рилиндија" — с Лојане — Куманово, се 
именува Таџедин Зулфии, директор на ОУ „Дитури-
ја" — с. Липково. . 

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

Бр. 10-4349/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

951. 
,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 28 
октомври 1991 година, донесе 

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

КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ИСТИГБАЛ" -
ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Истигбал" — Тетово, се именуваат: 
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Јакуп Иљаз, вработен во Педагошкиот завод на 
Македонија, РЕ Тетово, 

Бесими Ќатип, секретар на ОО на Црвениот крст 
Тетово, 

Ќазими Салјадин, директор на Пионерскиот дом 
— Тетово. 

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

Бр. 10-4348/1. 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

952. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБ-
ЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗДРАВ-

СТВЕНИОТ ДОМ „НАДА МИХАЈЛОВА“ -
ПРОБИШТИП 

1. За претставници на Републиката во Работнич-
киот совет на Здравствениот дом „Нада Михај лова“ 
— Пробиштип се определуваат: 

Орце Атанасов, вработен во Подрачната единица 
на Министерството за здравство — Фонд за здрав-
ствено осигурување на општината Пробиштип и 

Игнат Ефремов, дипл. инж. геолог, вработен во 
Рудникот „Злетово“ — Пробиштип. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 4 

Бр. 10 4329/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

953. 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - С. 

КОСЕЛ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Гоце Делчев“ — с. Косел се именува Благоја 

- Мојсоски, погонски инженер. 

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

Бр. 10-4333/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата. 

Никола Крстески, с. р. 

954. 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

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

- С. БУЛАЧАНИ 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ЦОУ „Наум Охридски“ — с. Булачани, се име-
нуваат: 

Чедомир Поповски, професор, директор на ОУ 
„Стив Наумов“ — Скопје и 

Соња Палчева-Ќосева, одделенски наставник во 
ОУ „Крсте Мисирков“ — Скопје. 

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

Бр. 10-4 341/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

955. 
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 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ -

ОХРИД 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Кочо Рацин“ - Охрид, се именува Ристо Мит-
ревски, правник, вработен во СО Охрид. 

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

Бр. 10-4334/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
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956. 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ" 

- ОХРИД 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Глигор Прличев" - Охрид се именува Трајче 
Симоновски, шумарски инженер, вработен во „Охри-
ѓанка“ — Охрид. 

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

Бр. 10-4 336/1 
28 октомври 1991 ,година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

957. 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ХРИСТО УЗУНОВ“ -

ОХРИД 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ОУ „Христо Узунов“ — Охрид се именува Љубомир 
Митревски, правник, вработен во Љубљанска банка 
- Охрид. 

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

Бр. 10-4335/1 
28 октомври 1991 ,година 

Скопје 
Претседател 

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

958. 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ ,.СВЕТОЗАР ВУКМА-

НОВИЕ-ТЕМПО" С. БЕЛЧИШТА 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Светозар Вукмановиќ-Темпо" — с. Белчишта 
се именува Миливој Левески, ПТТ — техничар во 
ПТТ - Охрид. 

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

Бр. 10-4332/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

959. 
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 весник на Република Македонија број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собрание-
то на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „СТРАШО ПИНЏУР" -

СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Страшо Пинџур" - Скопје, се именуваат: 

Владо Поповски, машински инженер во РО „Ју-
гомонтажа Благој Давков“ - Скопје и 

Мише Митевски, ш е ф на настава во ГУЦ 
„Здравко Цветковски“ — Скопје. 

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

Бр. 10-4342/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

960. 
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 28 
октохмври 1991 година, дбнесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КРУМ ТОШЕВ“ С. 

ТРУБАРЕВО - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ 
„Крум Тошев“ с. Трубарево — Скопје, се именуваат: 
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Борис Најдовски, дипл. правник во СО „Гази 
Баба“ — Скопје и 

Цане Димовски, директор на ОУ „Наум Наумов-
ски-Борче" — Скопје. 

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

Бр. 10-4314/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашан,а на 
изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

961. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за пре-

дучилишно и осн“овно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
401/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашање 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, 
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД 
ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „25 МАЈ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работовден орган на РО за 
згрижување, воспитување и образование на деца 
од предучилишна возраст „25 Мај“ - Скопје, се 
именуваат: 

Ксенија Груева, доктор по медицина, специја-
лист гинеколог акушер во Здравствениот дом Скоп-
је и 

Каменчо Горгов, републички советник во Влада-
та 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. 10-4323/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

962. 
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 
^0/91) 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „29 НОЕМВРИ“ -

СКОПЈЕ 
1. За членови на Конкурсната комисија за име-

нување индивидуален работоводен орган на ОУ „29 
Ноември“ — Скопје, се именуваат: 

Симеон Станковски, директор на ОУ „Владо Та-
севски“ — Скопје и 

Лујза Николовска, секретар во РО. 

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

Бр. 10-4306/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

963. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

оредучилишно 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ИБЕ ПАЛИКУРА“ 

С. БОЈАНЕ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Ибе Паликуќа“ с. Бојане — Скопје, се именуваат: 

Спасе Ѓорѓиевски, наставник во ОУ „Јан Амос 
Коменски" — Скопје и 

Шевки Мисими, директор на ОУ „Борис Кид-
рич" с. Сарај — Скопје. 

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

Бр. 10-4311/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

964. 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ" 

- СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работовден орган на ОУ „Ла-
зо Трновски“ — Скопје, се именуваат: 

Крсте Гаврилски, пом, директор на ГУЦ „Здрав-
ко Цветковски“ — Скопје и 

Јордан Дудески,, наставник во ОУ ,„11 Октомври“ 
— Скопје. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-4312/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

965. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во 
организациите на здружениот труд („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 Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28 октомври 1991 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА МБУЦ „ИЛИЈА НИКОЛОВ-

СКИ-ЛУЈ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на МБУЦ 
„Илија Николовски-Луј" - Скопје, се избираат: 

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

Виолета Дракулеваска, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 
2 Скопје. 

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

Бр. 10-4320/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на -Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

966. 
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 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УМЕТНИЧКАТА 
ГАЛЕРИЈА - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Умет-
ничката галерија — Скопје, се именуваат: 

Соња Абаџиева-Димитрова, кустос-советник во 
Музејот на современата уметност — Скопје и 

Момчило Петровски, академски сликар на Фа-
култетот за ликовни уметности — Скопје. 

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

Бр. 10-4298/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

967. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот з а 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89t 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОЧО РАЦИН“ - -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ко-
чо Рацин“ — Скопје, се именуваат: 

Михаил Еленчевски, директор на МУЦ „д-р Пан-
че Караѓозов“ — Скопје и 

Елена Трајчевска, професор во Гимназијата „Јо-
сип 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. 10-4307/1 
28 октомври 1991 година 

- Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р'. 

968. 
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 
ра 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ 

- СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган во ОУ ,.Ја-
не Сандански“ — Скопје, се именуваат: 

Рецеп Бугариќ, директор на ОУ ,„Тефејуз". —' 
Скопје и 

Мирјана Поповска, педагог во ОУ „Коле Недел-
ковски“ — Скопје. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-4315/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Никола Крстески„ с. р. 

969. 
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“ бхрој 
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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ДРАГА СТОЈА-

НОВСКА" - КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Драга Стојановска“ — Кисела Вода - - Скопје, се 
именуваат: 

Јордан Кузмановски, дипл. правник, раководител 
на Кадровската служба во ОХИС и 

Надежда Топаловска, оделенски наставник во ОУ 
wКирил Пејчиновиќ" — Скопје. 

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

Бр. 10-4304/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

970. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во 
ОЗТ „Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 
48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Заводот 
за заштита на спомениците на културата на град 
Скопје, се избираат: 

д-р Борис Петковски, пр.офесор на Филозофскиот 
факултет во Скопје и 

д-р Крум Томовски, академик, генерален секре-
тар на МАНУ. 

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

Бр. 10-4319/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

971. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 291/89, 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „НАУМ ОХРИД-

СКИ“^ С. БУЛАЧАНИ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Наум Охридски“ с. Булачани - Скопје, се име-
нуваат : 

Миле Величковски, директор на ОУ „Крум То-
шев“ с. Трубарево и 

Љубе Јовановски, директор на ОУ „Гоце Дел-
чев“ с. Илинден — Скопје. 

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

Бр. 10-4313/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

972. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во 
организациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овлас-
тување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
на седницата одржана на 28 октомври 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 ОДМОР И РЕКРЕ-
АЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „МЛАДОСТ“ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на РО за 
одмор и рекреација на деца и младинци „Младост“ 
— Скопје, се избираат: 

Филимена Борисавлевиќ, наставник во ОУ „Стра-
шо Пинџур" — Скопје и 

Мице Мицевски, ш е ф на настава во ГУЦ „Здрав-
ко Цветковски“ — Скопје. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-4316/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

973. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 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“ бр. 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЌ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „До-
ситеј Обрадовиќ" — Скопје се именуваат: 

Олга Јанкова, педагог во ОУ „Живко Брајков-
ц и “ — Скопје и 

Симеон Серафимовски, дипл. правник во РО 
, Железарница“ Скопје. -

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

Бр. 10-4305/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

974. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор 

на органите на управување и на другите органи 
во организациите на здружен труд („Службен весник 
на СРМ“ бр. 41/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на Собранието на Република Маке-
донија на седницата одржана на 28 октомври 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕТУЦ „КУЗМАН ЈОСИФОВ-

СКИ-ПИТУ" - ПРИЛЕП 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЕТУЦ 
„Кузман Јосифовски-Питу" — Прилеп, се избираат: 

Борко Ѓорчески, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Осман Муаремовски, доктор по медицина, вра-
ботен во Медицинскиот центар во Прилеп. 

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

Бр. 10-4317/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

975. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 
,„Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, број 28/91),, Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ - С. 

ЖИТОШЕ - КРУШЕВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Лирија“ — с. Житоше — Крушево, се именуваат: 

Аница Стојаноска, дипл. правник, референт по 
имотно-правни односи во СО Крушево и 

Љубе Илиоски, секретар на ОП „Илинденка" — 
Крушево. 

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

Бр. 10-4303/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

976. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во 
ОЗТ „Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 
48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собрание-
то на Република Македонија. .(„Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија ,на седницата одржана на 
28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА 
„СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА“ - СТРУГА 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на мани-
фестацијата „Струшки вечери на поезијата“ — Стру-
га, се именуваат: 

Димитар Башевски, писател и индивидуален ра-
ботоводен орган н а , И О „Култура“ — Скопје и 

Љубомир Груевски, БИТ „Мисирков“ — Битола. 



Стр. 784 - Бр. 49 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 ноември 1991 

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

Бр. 10 4321/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

977. 
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“ бр. 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр. 28/91), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ГИМНАЗИЈАТА 
„ПАНЧЕ ПОПОВСКИ“ - ГОСТИВАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на гимна-
зијата „Панче Поповски“ — Гостивар, се именуваат: 

Самет Исеини, ул. „18 Ноември“ бр. 54 — Го-
стивар и 

Ружа Ѓурчиноска, директор на Матичната би-
блиотека „Вук Караџиќ" — Гостивар. 

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

Бр. 10-4297/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

978. 
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 Собрание-
то на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ТОЛИ ЗОРДУМИС" 

- КУМАНОВО 

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

Бр. 10-4310/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

979. 
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 Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГ4Н ВО ОУ „РИ Л И Н Д И ЈА“ -

С. ЛОЈАНЕ - КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ри-
линдија" - с. Лојане — Куманово, се именуваат: 

Фериз Дервиши, директор на ОУ „1 Мај“ — 
Черкези Село - Куманово и 

Селвер Рамадани, вработен во Педагошкиот за-
вод на Македонија, ПЕ Куманово. 

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

Бр. 10-4322/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

980. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор 

на органите на управувањето и на другите органи 
во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 
и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНИЧКИОТ УНИ-

ВЕРЗИТЕТ „ПРОФЕСОР МИЈАЛКОВИЌ" -
КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Работ-
ничкиот универзитет „Професор Мијалковиќ" — 
Куманово, се избираат: 

Виолета Арсова, педагог во ОУ „Христијан Кар-
пош“ — Куманово и 

Јоско Јаќимовски, ,вработен во Народниот му-
зеј — Куманово. 

1. За членови на Конкурсната комисија за .име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „То-
ди Зордумис" — Куманово, се именуваат: 

Борис Аврамовски, вработен во Заводот за школ-
ство — Куманово и 

Крсто Бојковски, благајник во ОО на Црвениот 
крст — Куманово. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-4324/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

981. 
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“ бр. 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДИМИТАР ВЛА-

ХОВ“ - ШТИП 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ди-
митар Влахов“ — Штип, се именуваат: 

Гордана Јанева, професор во УТЦ ,„Видое Сми-
левски-Бато“ Штип и 

Ванчо Иванов, дипл агр. вработен во ЗИК „Цр-
вена Звезда“ Штип. 

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

Бр. 10-43011/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

982. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишнс и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 И 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91), и Одлуката за овластување на Комисијата 
ѕа прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана 
на 28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „25 МАЈ“ - Ш Т И П 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „25 
Мај“ — Штип, се именуваат.-

Глигор Анастасов, професор и директор на УСО 
„Славчо Стојменски" — Штип и 

Љупчо Маролов, вработен во Медицинскиот цен-
тар — Штип. - f 

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

Бр. 10-4299/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

983. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
\,,Слз'жбен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
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“ бр. 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Репз7блика Македонија, на седницата одржана на 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ТОШО АРСОВ“ -

ШТИП 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „То-
шо Арсов“ — Штип, се именуваат: 

Александар Ѓорѓиевски, професор во Рударско-
геолошкиот факултет — Штип и 

Љубе Николов, дипломиран правник, судија во 
Окружниот стопански суд — Штип. 

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

Бр. 10-4300/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања „ на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

984. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите - на управувањето и на другите органи во 
ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 
48/88)., и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 октомври 1991 година, донесе 

О Д ЉУ К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НАРОДЕН 

МУЗЕЈ - Ш Т И П 

1. За членови на Конкурсната комисија на име-
нување индивидуален работоводен орган на Заводот 
за заштита на спомениците на културата и Народен 
музеј — Штип, се избираат: 

Надица Димитрова, судија на Општинскиот суд 
— Штип и 

Перо Пеов, градежен инженер во „Вазал“ — 
Штип. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-4318/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

985. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 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 
28 октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - ШТИП 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ ,.Ки-
рил и Методиј“ — Штип, се именуваат: 

Илија Здравев, директор на Пионерскиот дом 
„Вита Поп-Јорданова“ — Штип и-

Киро Бардаров, вработен во „Макошпед" — 
Штип. 

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

Бр. 10-4309/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

986. 
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“ бр. 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „БЛАГОЈ ЌИРКОВ“ 

- ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. За членови на Конкурсната комисија за име-

нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Благој Ќирков“ - Титов Велес, се именуваат: 

Македонка Јанчевска, директор на Пионерскиот 
дом „Ѓоре Органџиев" — Титов Велес и 

Предраг Петров, советник по музичка култура 
во Педагошкиот завод на Македонија — ПЕ Титов 
Велес. 

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

Бр. 10-4302/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

987. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 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 28 
октомври 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, 
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД 

ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „2 СЕПТЕМВРИ“ -
ДЕМИР ХИСАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на РО за 
згрижување, воспитување и образование на деца од 
предучилишна возраст „2 Септември“ — Демир Хи-
сар, се именуваат: 

Драган Ангеловски, досегашен секретар на ОСИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние /и општествена заштита на децата — Демир Хи-
сар, сега преземен во ПЕ Демир Хисар на Минис-
терството за образование и физичка култура и 

Иван Петревски, референт по инвалидско-бореч-
ка заштита во ПЕ Демир Хисар на Министерството 
за труд и социјална политика. 

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

Бр. 10-4308/1 
28 октомври 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

К О Н К У Р С И 
Врз основа на Законот за изградба на инвести-

циони објекти („Службен весник на СРМ“ број 15/90), 
АЛКАЛОИД, АД Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за подобност на изведувач заради отстапување 
работа за ,изградба на инвестициони објекти 

I 
1. Предмет на конкурсот е утврдување на подоб-

ност на изведувачки претпријатија за отстапување на 
изведба: Инвестиционен објект „ИЗГРАДБА И ОП-
1 ИМ АЛ ИЗ АЦИ ЈА НА Ф-КА ЗА ЛЕКОВИ“. 

' 2. Место на изведување на објектот е Скопје, 
постоечки погон на Алкалоид, АД — локалитет 
„Автокоманда". 

3. Предмет на отстапување се следните работи: 
Градежен, градежно-занаетчиски'работи, улична мре-
жа, надворешна инфраструктура и ф а з и : греење и 
вентилација, термотехнички инсталации, електрика, 
водовод и канализација, со ориентациона вредност 
960 ооо ооо,00 динари. 

4. Ориентационен почеток на изведба на рабо-
тите е март 1992 година. 

5. Рок за поднесување на понуди за подобност 
десет дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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II. 
1. Заинтересираните претпријатија треба да под-, 

несат писмена пријава за учество на конкурсот. 
2. Пријавата мора да содржи: 
— назив на претпријатието, адреса и основна деј-

ност, 
— препис од регистрацијата во Стопанскиот суд; 
— доказ за финансиската состојба од СОК; 
— образец, биланс на успехот за 1990 год.; 
—: податоци за стручни кадри и механизација 

што ќ е бидат ангажирани при изградбата на објек-
тот; 

— список на кооперанти кои ќ е учествуваат во 
изведбата; 

— референтна листа на досега изведени објекти; 
— гарантен рок и начин на гарантирање; 
— спремност за обезбедување право и девизи за 

увозна опрема што ќе биде предмет на договорот за 
изведување; 

— изјава за прифаќање на изведување вишок на 
количини по единечни цени од понудата; 

— изјава дека навремено ќе ги преземе сите 
потребни мерки за набавка на материјали и недос-
тигот на материјали нема да биде причина за про-
должување на рокот; 

— изјава дека за гарантниот рок ќ е му се изда-
де на инвеститорот бланко меница (бланко акцептни 
налози), за отстранување на недостатоците на објек-
тот во гарантниот рок. 

Hi 
Пријавите што нема да ги содржат податоците 

од конкурсот и кои навремено нема да бидат подне-
сени, нема да се земаат во разгледување. 

IV 
Во разгледувањето на податоците од поднесени-

,те пријави од страна на понудувачите, инвеститорот 
ќе состави дефинитивна листа на понудувачи што ќе 
ги оцени за подобни и ќ е ги извести понудувачите 
за изборот во рок од 10 дена. 

V 
Понудите да се доставуваат на адреса: AJIKA-

ЛОИД, АД РЕ „ИНЖИЊЕРИНГ“, булевар „Едвард 
Кардељ“ бр. 12, 91000 Скопје. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 175 став з од Законот за 
даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ 
бр. 12/87, 34/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 
47/90 и 21/9.1), Републичкиот завод за статистика, 
го утврдува и објавува 

Процентот на порастот на цените на мало во 
Република Македонија во месец октомври 

1991 година 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Ре-
публика Македонија во периодот јануари — октом-
ври 1991 година, во однос на просечните цени на 
мало во 1990 година, изнесува 84,lVo. 

Директор 
на Републичкиот завод за статистика, 

Светлана Антоновска, с. р. 

Врз основа на член 17 од Законот за данокот 
од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 
38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 
18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 
23/90, 30/90 и 36/90), Републичкиот завод за статис-
тика го утврдува и објавува 

Процентот на порастот на цените на мало во 
Република Македонија во месец октомври 

1991 година 
Кумулативниот пораст на цените на мало во 

Република Македонија во периодот јули — октомври 
1991 година во однос на просечните цени на мало 
во првото полугодие од 1991 година изнесува 54,2%. 

Директор 
на Републичкиот завод за статистика, 

Светлана Антоновска, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

931. Одлука за определување највисоки мало-
продажни цени на одделни деривати на 
нафта — — — — — — — — — 777 

932. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката з а републички надоместоци на 
одделни производи — — — — — — 777 

933. Одлука за определување на износот на 
надоместокот поради одвоен живот од се-
мејството — — — — — — — — 777 

934. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на Гим-
назијата „Панче Попоски“ — Гостивар — 778 

935. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на УСО „Злате Ма-
л а в с к и “ — Гостивар — — — — — 778 

936. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Крсте Ми-
сирков“ — Куманово — — — — — 778 

937. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Браќа Ми-
ладиновци“ — Куманово — — — — 778 

938. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Угостителското 
училиште „Лазар Танев“ — Скопје — — 779 

939. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Даме Груев“ 
— с. Ерџелија — — — — — — — 779 

940. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Братство 
Единство“ — Охрид — — — — —- — 779 

941. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Св. Кли-
мент Охридски“ — Охрид — — — — 779 

942. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на РО ЦОУ „Наум 
Охридски“ с. Пештани — — — — — 779 

943. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на РО ЦОУ „Коле 
Неделковски“ с Велгошти — — — — 780 

944. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Кирил и Ме-
тодиј“ — Штип — — - — — — — 780 

945. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „25 Мај“ — 
Штип - - - - - - - - - - - 780 

946. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Тошо Арсов“ 
— Штип - - - - - - 780 

947. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Кирил и 
Методиј“ во с. Стајковци — — — — 781 

948. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во ОУ „Иван Горан Ковачиќ“ 
— Скопје — — — — — — — — 781 

949. Одлука за именува претставник на Ре-
публиката во Работничкиот универзитет 
„Професор Мијалковиќ" — Куманово — 781 

950. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Основното училиште „Ри-
линдија" — с. Лојане — Куманово — — 781 

951. Одлука за именување претставници на Ре-
' публиката во Советот на ОУ ^,Истигбал" 

— Тетово —. — — — — — — — 781 
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952. Одлука за определување претставници на 
Републиката во Работничкиот совет на 
Здравствениот дом „Нада Михајлова“ — 
Пробиштип — — - — — — - - 782 

953. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Гоце Дел-
чев“ — с. Косел - - - — - - - — 782 

954. Одлука за именување претставници; на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Наум Ох-
ридски“ — с. Булачани — — — - — 782 

955. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Кочо Ра-
цин“ — Охрид - — — — — - — 782 

956. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Глигор 
Прличев" — Охрид — — — — — — 783 

957. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Христо Узу-
нов“ - Охрид — -- — — — — - 783 

958. Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Светозар 
Вукмановиќ-Темпо" — с. Белчишта — — 783 

959. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Страшо Пин-
џур" - Скопје —- - - — — - — 783 

960. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работовден орган на ОУ „Крум 
Тошев“ с. Трубарево — Скопје — — . — 783 

961. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување инди-
видуален работоводен орган на РО за 
згрижување, воспитување и образование 
на деца од предучилишна возраст „25 
Мај“ - Скопје - - - - - - - 784 

962. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување инди-
видуален работоводен орган . на ОУ „29 
Ноември“ - Скопје - - — - - - - 784 

963. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ЦОУ „Ибе 
Паликуќа“ с. Бојане - Скопје - - - - 784 

964. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Лазо 
Трновски“- — Скопје — —, — - — 784 

965. Одлука за избор на членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на МБУЦ „Или-
ја Николовски-Луј" — Скопје, — - — 785 

966. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на Уметничката 
галерија — Скопје — — — — — - 785 

967. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Кочо 
Рацин“ - Скопје - - - - - - - --- 785 

968. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Јане 
Сандански“ — Скопје — - - - - 785 

969. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ЦОУ „Дра-
га Стојановска“ — Кисела Вода — Скопје 786 

970. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Заводот за заштита 
на спомениците на културата на град 
Скопје - - - - - - - - - - 786 

787 

- - 788 

971. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ЦОУ „Наум 
Охридски“ с.- 'Булачани - Скопје - - 7EG 

972. Одлука за избор на членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на РО за одмор 
и рекреација на деца и младина . 5 Мла-
дост“ — Скопје - — — — - — - 78в 

973. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување инди-
,видуален работоводен орган на ОУ „До-
ситеј Обрадовиќ" — Скопје — — — — 787 

974 Одлука за избор на членови на Кон-
курсната комисиј,а за именување индиви-
дуален работоводен орган на ЕТУЦ „Куз-
ман Јосифовски-Питу“ — Прилеп — — 787 

975. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ЦОУ „Ли-
рија“ с Житоше — Крушево — — — 787 

976. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на манифеста-
цијата „Струшки вечери на поезијата“ — 
Струга - - - - — — — - -

977. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на гимназијата 
„Панче Попоски“ — Гостивар 

978. Одлука за именување членови на Кон- -
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Толи 
Зордумис" — Куманово — — — — — 788 

979. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Рилин-
дија" с. Лојане ,— Куманово — — — 788 

980. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Работничкиот уни-
верзитет „Професор МијалковиЈќ" — Ку-
маново — — — — — — — — — 788 

981. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Дими-
тар Влахов“ — Штип 

982. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „25 Мај“ 
- Штип - — — 

983. Одлука за именување членови на Кон 
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Тошо 
Арсов“ - Штип - - - - - — 789 

984. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуа-
лен работоводен орган, на Заводот за заш-
тита на спомениците на културата и На-
роден музеј — Штип — — — — — 789 

985. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуа-
лен работоводен орган на ОУ „Кирил и 
Методиј“ — Штип — — — — — — 790 

986. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви- ' 
дуален работоводен орган на ЦОУ „Бла-
гој Ќирков“ — Титов Велес - — — 790 

987. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на РО за згри-
жување, воспитување и образование на 
деца од предучилишна возраст „2 Сеп-
тември“ - Демир Хисар — — н - - 790 

- - - - 789; 

- . - 789 
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