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

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

Вторник, 31 декември 1991 
С к о п ј е 

Број 59 Год. XLVII 

Претплатата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 60 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1205. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од 

Уставот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 52/91) а во врска со 
член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен 
весник на СРМ ' бр. 15/77), Претседателот на Репуб-
лика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно издр-

жување на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Митров Аспарух Димитар од Струмица, 
2. Продиќ Урош Воин, од Црвенка, 
3. Димовски Дончо Звонко, од с. Зелениково. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица: 
1. Стефановски Блажо Љупчо од с. Габрово, во 

траење од 2 месеца, 
2. Алиоски Шакир Азис од с. Лабуниште, во 

траење од 2 месеца, 
3. Цветанов Томислав Сашо од Скопје, во трае-

ње од з месеци, 
4. Хајдар Алит Раиф од Охрид, во траење од 

3 месеци. 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор им 
се услови за 3 години на осудените лица: 

1. Дамчевски Алексо Стојан од Скопје, во трае-
ње од 1 година и 6 месеци, 

2. Трајковски ѓорѓи Дејан од Скопје, во траење 
од 1 година и 2 месеца; 

3. Трајковски ѓорѓи Даниел од Скопје, во трае-
ње од 8 месеци. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-1533 
27 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

1206. 
Врз основа на член 28 став 4 од Законот за 

системот на финансирање на општите општествени 
и заеднички потреби („Службен весник на Република 
Македонија“ бр 36/91 и 55/91), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 26 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНКЦИИ-

ТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1992 
ГОДИНА 

Член 1 
До донесувањето на Републичкиот буџет за 1992 

година, а најдолго до 31 март 1992 година, - се врши 
привремено финансирање на функциите на Републи-
ка Македонија. 

Член 2 
Привременото финансирање врз основа на оваа 

одлука, се врши во висина на приходите остварени 
во последните три месеци од 1991 година, во вкупен 
износ од, 4.900.000.000 динари. 

Привремено финансирање се врши и од сметка-
та за намирување на обврските по сојузни прописи 
во висина на приходите остварени во последните три 
месеци од 1991 година, во вку-пен износ од 
2.000.000.000 динари. 

Распоредот на средствата од ставовите 1 и 2 на 
овој член го утврдува Министерството за финансии 
со тримесечен план. 

Член 3 
Приходите што ќе се остварат и ра,сходите кои 

ќе се извршат во периодот на привременото финан-
сирање, се составен дел на Републичкиот буџет за 
1992 година. 

Член 4 
Извршувањето на средствата по одделни намени 

и корисници се врши согласно со Законот за извр-
шување на Републичкиот буџет за 1991 година и 
Одлуката за распоредување на задржаните приходи 
од основниот данок на промет и наплатените царини, 
други давачки и лежарина што се оценува да сб 
остварат во 1991 година, 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1, јануари 1992 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5216/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1207. 
Врз основа на член 122 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и „Служ-
бен весник на Република. Македонија“ бр. 36/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот од личен доход за пен-

зиското и инвалидското осигурување од 1 декември 
1991 година се утврдува на 180/о. , 

Член 2 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот од личниот доход за пензиското и инва-
лидското осигурување се зема остварениот личен до-
ход на работниците кај правните лица. 
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Член 3 
За осигурениците за кои се утврдува само чист 

личен доход, придонесот за пензиското и инвалид-
ското осигурување се пресметува и плаќа од чистиот 
личен доход со примена на пресметана стапка за 
чист личен доход врз основа на збирот на репуб-
личките и општинските стапки на придонесите од 
личниот доход. 

Член 4 
За осигурениците кои навремено не се пријави-

ле во пензиското и инвалидското осигурување или 
навреме не го плаќале придонесот^ како основица 
на осигурување за пресметување и плаќање на при-
донесот служи личниот доход или основицата на 
осигурување на денот на поднесувањето на барањето, 
односно на денот на намирување на придонесот. 

За осигурениците од став 1 на овој член кои 
немаат личен доход, односно основица за осигуру-
вање, за пресметување и плаќање на придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурување служи ос-
новицата според стручната квалификација определе-
на со општ акт на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија “ а ќе се применува од 1 декември 
1991 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5266/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1208. 
Врз основа на член 122 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ“ бр. ia/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 36/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ 
ЗА, СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА 

СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ОД 1 ДЕКЕМВРИ 1991 
ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за пензиското и инвалидското осигу-

рување од доходот за стажот на осигурување што се 
смета со зголемено траење од 1 декември 1991 го-
дина се утврдува по стапки од: 

а) 9,00% за вршење на работи и задачи на кои 
ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж 
на осигурување како 18 месеци; 

б) 7,50% за вршење на работи и задачи на кои 
ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж 
на осигурување како 17 месеци; 

в) 6,00% за вршење на работи и задача на кои 
ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж 
на осигурување како 16 месеци,-

г) 4,50% за вршење на работи и задачи на кои 
ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж 
на осигурување како 15 месеци,-

д) 3„00% за вршење на работи и задачи на ко^ 
ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж 
на осигурување како 14 месеци,-

ѓ) 1,50% за вршење на работи и задачи на кои 
ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж 
на осигурување како 13 месеци. 

Член 2 
Придонесот за пензиското и инвалидското осигу-

рување за стажот на осигурување што се смета со 
зголемено траење се пресметува од личниот доход 
на вработените на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење,, а се плаќа од доходот 
на организацијата. 

Член з 
Уплатата на придонесот од доходот по стапките 

од член 1 на оваа одлука од обврзниците се врши 
при поднесувањето на периодичните пресметки и 
завршната сметка. 

Член 4 
За обврзниците за плаќање на придонесот за ста-

жот што се смета со зголемено траење за кој се утвр-
дени правата и кои не го платиле дополнителниот 
придонес, како основица за пресметување и плаќа-
ње на придонесот за овој стаж (ќе служат личниот 
доход и стапките на придонесот на денот на плаќа-
ње.то на придонесот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиов ден од де-

нот на објавувањето во .„Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 
1991 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5265/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1209. 
Врз основа на член 67 став 2 и член 71 од 

Законот за здравствена заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/91), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА 

Задолжително здравствено осигурување 

Член 1 
Стапката на придонесот за задолжително здрав-

ствено осигурување за основна здравствена заштита 
на осигурениците — работници од член 12 точки 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 17 од Законот за здравствена 
заштита изнесува 8,600% од остварениот бруто личен 
доход. 

На осигурениците од став 1 на овој член на кои 
им се утврдува само нето личен доход, придонесот 
се пресметува со пресметана нето стапка од 14,694%. 

На граѓаните на кои не им се утврдува личен 
доход, основица за пресметување и плаќање на при-
донесот претставува даночна основица на осигуре-
никот. . 

Основицата за пресметување на придонесот од 
ставовите 2 и з на овој член не може да биде 
помала од висината на цената на работната сила со 
најнизок степен на сложеност.' 

До утврдувањето на коефициентите на сложе-
ност на трудот со посебни прописи, односно со ко-
лективен договор, основицата за пресметување на 
придонесот за здравствено осигурување не може да 
биде пониска од најниската цена на работната сила, 
корегирана со следниве коефициенти на сложеност 
на трудот -

I степен на стручна подготовка 1,00 
II степен на стручна подготовка — ПК 1,20 

III степен на стручна подготовка — непод. 
полно средно 1,50 
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IV сте.пен на стручна подготовка — сред. 
струч. подг, 1,70 

V степен на стручна подготовка — сред. 
стр, подг. со спец. 2,00 

VI1 степен стручна подготовка — виша стр. 
подг. 2,30 

VI2 степен стручна подготовка — виш. сто. 
подг. со спец. 2,60 

VIIi степен стручна подготовка — висока стр 
подг. ^ 3,00 

VII2 степен на струч. подг. — спец. и м-р на 
науки 3,80 

VIII степен на струч. подг. — д-р на науки 4,00 

Ако при исплатата на личните доходи, не се 
постигне најниската цена на работната сила утврдена 
со колективниот договор, како основица за пресме-
тување на придонесот се зема реално остварената 
најниска цена на работната сила, која не може да 
биде пониска од износот на загарантираниот личен 
доход. 

Член 2 
Стапката на придонесот за задолжително здрав-

ствено осигурување за основна здравствена заштита 
на осигурениците од членот 12 точка 9 од Законов 
за здравствена заштита се утврдува на 14.694% од 
нето износот на пензијата, односно надоместокот. 

Член 3 
Стапката на придонесот за задолжително здрав-

ствено осигурување за основна здравствена заштита 
на осигурениците од член 12 точки 10, 12, 13, 14 и 
15 од Законот за здравствена заштита се утврдува; 
на 12,465% од загарантираниот нето личен доход. 

Член 4 
Стапката на придонесот за задолжително здрав-

ствено осигурување за основна здравствена заштита 
на осигурениците од член 12 точка 11 од Законов 
за здравствена заштита се утврдува на 12,465% од 
износот на стипендијата, но не помалку од загаран-
тираниот личен доход. 

Придонесот го плаќа организацијата, односно ор-
ганот што ја обезбедува стипендијата истовремено 
го исплатата на стипендијата. 

Член 5 
Придонесот за задолжително здравствено о с и г у -

рување за основна здравствена заштита на лицата од 
член 12 точка 16 од Законот за здравствена заштита! 
се утврдува во висина на динарска противвредност 
на 100 германски марки месечно по званичниот курс 
што се применува во Република Македонија на денот , 
на плаќањето. 

Член 6 
Придонесот за задолжително здравствено осигу-

рување на лицата од член 12 точки 18 и 20 otf 
Законот за здравствена заштита се утврдува во ви-
сина на динарската противвредност на 100 германски, 
марки по званичниот курс на марката што се при-
менува во Република Македонија на денот на пла-
ќањето 

Придонесот за задолжително здравствено осигу-
рување на лицата од член 12 точка 19 од Законов 
за здравствена заштита се утврдува во висина наЈ 
динарска противвредност на 50 германски марки ме-
сечно по звани шиот курс на марката што се при-
менува во Република Македонија на денот на пла-
ќањето 

За странските државјани од член 12 точка 19 
од Законот за здравствената заштита кои ги стипен-
дира Република Македонија, придонесот за здрав-
ствена заштита се утврдува во висина од 12,465'% 
од износот на стипендијата, но не помалку од зага-
рантираниот личен доход. 

Член 7 
Стапката на придонесот за задолжително здрав-

ствено осигурување за лицата од член 12 точки 21 и 
22 од 'Законот за здравствена заштита се утврдува 
на 7,5000/о од износот на загарантираниот личен до-
ход. ^ 

, Член 8 

Стапката на придонесот за задолжително здрав-
ствено осигурување за основна здравствена заштита 
на осигурениците — земјоделци од член 12 точка 4 
од Законот за здравствена заштита се утврдува на 
15,000% од остварениот личен доход од вршење на 
земјоделска дејност, односно катастарскиот приход. 

Дополнително задолжително осигурување 

Член 9 

Стапката на придонесот за дополнително задолг 
жително осигурување за здравствена заштита во слу-
чај на повреда на работа и професионално заболу-
вање на осигурениците од член 12 точки 1 до 8, 11, 
17 и 18 од Законот за здравствена заштита се утвр-
дува на 0,500%). Основицата за пресметување на при-
донесот од доходот на правните лица претставува 
остварениот доход, односно добивката. Основицата за 
пресметување на месечната аконтација на придоне-
сот од доходот на правните лица претставува оства-
рениот доход валоризиран со процентот на кумула-
гивниот пораст во Републиката согласно со член 17 
став 2 од Законот за данокот од доход. 

За обврзниците на придонесот од став 1 на овој 
член кои не остваруваат доход, односно добивка, 
основицата за пресметување на придонесот претста-
вува бруто личен доход. 

Член 10 

Стапката на придонесот за дополнително задол-
жително осигурување на осигурениците ^земјодел-
ци, сопственици на земјоделско земјиште се утврду-
ва на 10,000% од катастарскиот приход. 

Член 11 

Стапката на придонесот за дополнително задол-
жително осигурување на осигурениците од член 12 
од Законот за здравствена заштита кои според про-
писите за самостојно вршење на дејности со личен 
труд вршат дополнителна дејност се утврдува на 
2,000% од личниот доход остварен со дополнителна-
та дејност, односно од даночната основица. 

Член 12 

Придонесот за дополнително задолжително оси-
гурување на осигурениците од член 12 од Законот4 

за здравствена заштита кои освен себе осигуруваат 
повеќе од четири члена на семејството, се утврдува 
на 2,000'% од просечниот личен доход остварен во 
стопанството во Републиката во последното триме-; 
сечје за секој нареден член на семејството над че-
твртиот. 

Член 13 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нуваат да важат одлуките за стапките на придоне-
сите за здравствена заштита донесени од собрани-
јата на самоуправните интересни заедници за здрав-
ствена заштита 

-Член 14 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република^ 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 
година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5264/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с р. 
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1210. 
Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 
10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88, 
10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 декември 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА 

ОПШТИНСКИОТ СУД ВО СТРУМИЦА 

1. Се разрешува од должноста судија на Општин-
скиот суд во Струмица Лазар Караколев, по сопстве-
но барање сметано од 31 декември 1991 година. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5210/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1211. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 111/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91), 
Собранието на Република Македонија на седницата 
одржана на 26 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
Ц И НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Стоматолошкиот факул-
тет во Скопје, поради истекот на времето за кое се 
именувани: 

Богољуб Јовев, 
Илкер Мустафа, 
Александар Донев, 
д-р Кирил Апостолов и 
Дончо Шупурков. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје, 
се именуваат: 

Гоце Димитров доктор на медицина, вработен во 
АД „Алкалоид" — Скопје, 

Прим. Зоран Јарчевски, доктор по стоматологи-
ја, вработен во Здравствениот дом „Железничар“ —-
Скопје, 

Драги Арсов, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија, 

Љупчо Поповски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

д-р Бојан Шоптрајанов, професор по хемија на 
Природноматематичкиот факултет во Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5204/1 
26 декември 1991 година . 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1212. 
Врз основа на член 39 став 1 алинеја 1 од 

Законот за јавното обвинителство („Службен весник 
на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89, 
10/90 и 11/91), Собранието на Република Македони-
ја на седницата одржана на 26 декември 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА 

ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата заменик на јав-
ниот обвинител на Македонија Јован Трпеновски, по 
сопственд барање, сметано од 31 декември 1991 го-
дина. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5207/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1213. 
Врз основа на' член 76 став 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 209 став 1 од Делов-
никот на Собранието на Република Македонија, Со-
бранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА 

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за избор на претседател и чле-
нови на комисиите на . Собранието на Република:' 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 10/91), 
во точка 1 потточка 7 во Комисијата за финансира-
ње и буџет, наместо Бранко Блажевски треба да 
стои Петар Гошев, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5212/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1214. 
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), Собранието на Ре-
публика Македонија„ на седницата одржана на 26 
декември 1991 година, донесе 

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

НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР ФИЛМ“ СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на РО за 
производство на филмови „Вардар филм“ се изби-
раат : 
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Благој Ханџиски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Мето Јовановски, артист во Драмскиот театар — 
Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5199/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1215. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 29/86, 7/88; 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 И 
„Службен весник на Република Македонија“ 6poj 
40/91), Собранието на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 26 декември 1991 година, до-
несе 

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

ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - СКОПЈЕ 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на Факултетот за физичка култура — Скоп-
је, се именува Миодраг Атанасовски, професор во 
УСО „Браќа Миладиновци“ — Скопје. i ' 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5200/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1216. 
Врз основа на член 39 став 1 алинеја 1 од 

Законот за јавното обвинителство („Службен весник 
на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81. 46/82, 11/87, 12/89, 
10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 декември 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ОПШТИНСКОТО 

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ТЕТОВО 

1. Се разрешува од функцијата заменик на јав-
ниот обвинител во Општинското јавно обвинителство 
во Тетово Занко Стојменов, по сопствено барање 
сметано од 1 февруари 1992 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен ве.сник 
на Република Македонија“.. ' -

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5208/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1217. 
Врз основа на член 135 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република, 
Македонија“ број 38/91), Собранието на Република 
Македонија на седницата одржана на 26 декември 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
Н И Ц И НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБО-

ЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Институтот за бело 
дробни заболувања и туберкулоза на Република Ма-
кедонија, поради истекот на времето за кое се име-
нувани : 

Борис Маневски, 
Афродита Мимидиновска и 
Велимир Ивановски, 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Институтот за белодробни заболувања 
и туберкулоза на Република Македонија, се имену-
ваат: 

/ 
д-р Душан Трпчевски, пратеник во Собранието 

на Република Македонија. 
д-р Јован Николов, пратеник во Собранието на 

Република Македонија и 
Зорица Велковска, секретар на РО на Синдика-

тот на работниците о д . здравствената и социјалната 
заштита. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5201/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, . 

Стојан Андов, с. р. 

1218. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

филмската дејност („Службен весник на СРМ“ број 
15/86), Собранието на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
Ц И НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ 

„ВАРДАР ФИЛМ“ - СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на РО за производство на 
филмови „Вардар Филм“ — Скопје, поради истекот 
на времето за кое се именувани: 

Лепосава Петровска, 
Петар Костовски и 
Перо Кецкаровски. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на РО за производство на филмови „Вар-
дар филм“ — Скопје, се именуваат: 

Коле Луловски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Томислав Османли, новинар во списанието „21" 
— Скопје и ! 

Горан Стефановски, вонреден професор на Фа-
култетот за драмски уметности — Скопје. 
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3. Оваа одлука влегува во сила. со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-3203/1 

26 декември 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија. 
Стојан Андов, с. р. 

1219. 
Брз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 И 
„Службен весник на Република Македонија бр. 40/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Економскиот факултет 
во Скопје, поради истекот на времето за кое се 
именувани: 

Радмила Мадевска, 
Предраг Акимовски и 
Ратко Катушевски. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Економскиот факултет во Скопје, се 
именуваат : 

д-р Мирољуб Шукарев, директор на Републич-
киот фонд за развој, 

м-р Шабан Превала, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и , 

Томислав Стефковски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-5205/1 

26 декември 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

1220. 
Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 
10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88, 
10/90 и 11/91), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26 декември 1991 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА 

ОПШТИНСКИОТ СУД ВО СТРУМИЦА 

1. Се разрешува од должноста судија на Општин-
скиот суд во Струмица Франц Ташев, по сопствено 
барање сметано од 31 октомври 1991 година. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА “ МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-5209/1 

26 декември 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

1221. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 209 стада 2 од Делов-
никот на Собранието на Република Македонија, Со-
бранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 
РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ 

1. Во Одлуката за избор на надворешни членови 
на комисиите на Собранието на Република Македо-
нија од редот на научните и стручните работници 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
32/91), во точка 1 потточка 5 во Комисијата за 
заштита на човековата околина, наместо Јосиф Та-
невски, претседател на Еколошкото друштво „Опста-
нок“ — Скопје, треба да стои Љупчо Групче, прет-
седател на друштвото на еколозите на Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-5211/1 

26 декември 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

1222. 
Врз основа на член 12 од Законот за републич-

ките награди (,,Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 
и Зв'89), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 декември 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

1. Се разрешуваат од должноста претседател и 
членови на Одборот за доделување на наградата 
„Гоце Делчев“ поради истекот на времето за кое се 
именувани и тоа: 

а) претседател 
проф. д-р Драги Данев, 
б) членови 
Мирко Апостоловски, 
д-р Владо Ивановски, 
д р Димитар Јуруковски, 
д-р Ристо Лозановски, 
д-р Никола Узунов, 
д-р Фредерика Поповска, 
Нијази Лимановски, 
д-р Петко Ѓорѓиевски, 
д-р Сејфедин Сулејмани, 
д-р Бобек Шуклев, 
проф. д-р Благој Попов и 
д-р Тодор Џунов. 
2. За претседател и членови на Одборот за до-

делување на наградата „Гоце Делчев“, се именуваат: 
а) за претседател 
акад. д-р Апександар Матковски, 
б) за членови-. 
проф. д-р Александар Гичевски, професор на 

Природно-математичкиот факултет во Скопје, 
проф. д-р Аксенти Грнаров, професор на Елек-

тротехничкиот факултет — Скопје, 
Иван Дејанов, доктор по медицина, виш преда-

вач на Медицинскиот факултет, 
Ратка Димитрова, пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
акад. Евгениј Димитров, 
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проф. д-р Димитар Мирчев, професор на Фило-
зофскиот факултет во Скопје, 

проф. д-р Апостол Поцевски, професор на Гра-
дежниот факултет во Скопје, 

проф. д-р Томе Саздов, професор на Филолош-
киот факултет во Скопје, 

проф. д-р Аслан Селмани, пратеник во Собра-
нието на Република Македонија, 

проф. д-р Горѓи Ставриќ, професор на Меди-
цинскиот факултет во Скопје, 

проф. д-р Томислав Тодоровски, професор на 
Филолошкиот факултет во Скопје и 

проф. д-р Благој Ханџиски, пратеник во Собра-
нието ,на, Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5206/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1223. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за 

премер, катастар и запишување на правата на не-
движностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 
и 17/91), Собранието на Република Македонија на 
седницата одржана на 26 декември 1991 година 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОС 
ТИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1991 ДО 1995 ГОДИНА 

I 
Во Програмата за премер и катастар на недвиж-

ностите во периодот од 1991 до 1995 година („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 47/90) во главата I став 2 
после зборот „Виница“ буквата „и“ се заменува со 
запирка и после зборот „Тетово“ точката се брише 
и се додаваат зборовите „и Кавадарци“. 

II 

Во глава II во насловот А став 2 на крајот 
на реченицата точката се брише и се додаваат збо-
ровите: „и Кавадарци“. 

Во точка 1 по зборовите: „600 хектари“; збо Ј 

ровите.- „на непремереното подрачје на општина 
Титов Велес која ги опфаќа следниве 47 КО: С'лп, 
Белештевица. Бузалково, Сливник, Рлевци, Дреново, 
Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште, Горно Вра-
новци, Лисиче, Мелница, Црешнево, Калиново, Не-
жилово, Папрадиште, Ореше, Богомила, Бистрица, 
Согле, Мокрени Габровник, Ораовдол, Оморани. 
Теово, Крива Круша, Плевење, Мартолци, Стари Град, 
Ново Село, Бусилци, Витанци, Ораовец, Грнчиште, 
Свеќани, Скачинци, Двориште, Крајници, Војница, 
Долно Врановци, Извор, Поменово, Смиловци, Вла-
диловци, Попадија, Крнино, Подлес и Степанци на: 
вкупна површина од 92625 хектари и“ се заменуваат 
со зборовите- „на ^премереното подрачје на општи-
на Кавадарци која ги опфаќа следниве 24 КО.- Мрзен, 
Ораовец, Фариш, Кесендре, Грбовец, Драдња, До-
бротинб, Шешково, Галиште, Праведник, Кошани, 
Гарниково, Драгожел, Строгово, Крнево, Чемерско, 
Бохула, Радња, Конопиште, Бошава, Куманичево. Бо-
јанчиште, Клиново, Рожден и Мрежичко, на вкупна 
површина од 83478 хектари и дел од 3 КО (Кава-
дарци, Ваташа и Глишиќ) —- градежен реон на по-
вршина од 625 хектари,-". 

Во точка 2 по зборовите: „600 хектари;" зборо-
вите: „општина Титов Велес, на површина од 92625 
хектари“, се заменуваат со зборовите: „општина Ка-

вадарци, на површина од 83478 хектари и дел од 3 
КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон 
на површина од 625 хектари;". 

Во точка 3 по зборовите: „600 хектари;" зборо-
вите: „на непремереното подрачје на општина Ти-
тов Велес која, опфаќа 47 КО (поименично дадени во 
точка бр. 1), на површина од 92в25 хектари и една“ 
се заменуваат со зборовите: „на непремереното по-
драчје на општина Кавадарци, која опфаќа 24 КО 
(поименично дадени во точка бр. 1), на површина 
од 83478 хектари, и дел од 3 КО (Кавадарци, Вата-
ша и Глишиќ) - - градежен реон на површина од 625 
хектари;". 

Во точка 4 по зборовите: „600 хектари;" зборо-
вите: „на подрачјето на општина Титов Велес, на 47 
КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 
1:2500, на површина од 92625 хектари и една“ се за-
менуваат со зборовите: „на подрачјето на општина 
Кавадарци на 24 КО (поименично дадени во точка 
бр. 1), во размер 1 :2500 на површина од 83478 хек-
тари и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) 
— градежен реон во размер 1:1000, на површина од 
625 хектари;". 

Во точка 5 по зборовите: „600 хектари,-" зборо-
вите: .,општина Титов Велес на 47 КО (поименично1 

дадени во точка бр. 1), на површина од 92625 хекта-
ри и“ се заменуваат со зборовите: ^општина Кава-
дарци, на 24 КО (поименично дадени во точка бр. 
1), на површина од 83478 хектари и дел од 3 КО 
(Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон на 
површина од 625 хектари;". 

Во точка 6 по зборовите: „600 хектари,-" зборо-
вите: „општина Титов Велес, на 27 КО (Габровник, 
Ораовдол, Теово, Крива Круша, Ново Село, Стари 
Град, Мартолци, Плевење, Оморани, Степанци, Поме-
ново, Смиловци, Попадија, Крнино, Владиловци, Из-
вор, Долно Врановци Војница„ Бусилци, Витанци, 
Ораовец, Грнчиште, Скачинци, Крајници, Подлес, 
Двориште и Свеќани), во размер 1:25000, на површи-
на од 48533 хектари и“ се заменуваат со зборовите: 
„општина Кавадарци на 24 КО (поименично дадени 
во точка бр 1), во размер 1:2500, на површина од 
83478 хектари и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа ц 
Глишиќ) — градежен реон во размер 1:1000, на по-
вршина од 625 хектари,-". 

Во точка 7 по зборовите-. „600 хектари,-" зборо-
вите; „општина Титов Велес, на 27 КО (поименично 
дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на повр-
шина од 48533 хектари и“ се заменуваат со зборо-
вите : „општина Кавадарци, на 24 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на повр-
шина од 83478 хектари и дел од 3 КО (Кавадарци, 
Ваташа и Глишиќ) -— градежен реон во размер 
1:1000 на површина од 625 хектари;". 

Во точка 8 по зборовите: „600 хектари,-" зборо-
вите: „општина Титов Велеа на 27 КО (поименично 
дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површи-
на од 48533 хектари и една“ се заменуваат со збо-
ровите: „општина Кавадарци, на 24 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на повр-
шина од 83478 хектари и 3 КО (Кавадарци, Ваташа 
и Глишиќ:) — градежен реон во размер 1:1000, на-
површина од 625 хектари и во размер 1:2500 на по-
вршина од 6441 хектари,-". 

Во точка 9 по зборовите: ,„од 2366 хектари,-" збо-
ровите: „општина Титов Велес, на 27 КО (поименич-
но дадени во точка бр 6). на површина од 48533 
хектари“ се заменуваат со зборовите: „општина Ка-
вадарци, на 24 КО (поименично дадени во точка бр. 
1) на површина од 83478 хектари и дел од 3 КО1 

(Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон на 
површина од 625 хектари;". 

Во точка 10 по зборовите: „(КО Кисела Вода I)" 
буквата „и“ се заменува со точка запирка, а на 
крајот на текстот точката се брише и се додаваат 
?боровите.- ,.и општина Кавадарци, на 3 КО: Кава-
дарци, Ваташа и Глишиќ.". 

Во точка 11 по зборовите- „4001 хектар“ буквата 
„и“ се заменува со точка запирка, а на крајот на 
текстот точката се брише и се додаваат зборовите: 
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„и општина Кавадарци, дел од КО Кавадарци, на по-
вршина од 625 хектари.". 

Во точка 12 по зборовите: „4001 хектар“ буквата 
„и“ се заменува со точка запирка, а на крајот на 
текстот точката се брише и се додаваат зборовите: 
„и општина Кавадарци, дел од КО Кавадарци, на по-
вршина од 625 хектари." 

Во главата II — во насловот В став 1 по зборот 
„Скопје“ буквата „и“ се заменува со запирка, а по 
зборот „Виница“ се додаваат зборовите: „и Кава-
дарци.". 

Во алинеја 3 по зборвите: „нивелманска мрежа“ 
буквата ,,и“ се брише и се додава нова алинеја која 
гласи: 

„во општина Кавадарци, дел од КО: Кавадарци, 
Глишиќ и Ваташа (градежен реон) |ќе се обноват, 
дополнат, постават, одредат и пресметаат координати 
и коти на геодетски точки на полигонометриска и 
нивелманска мрежа и“. 

Во алинеја 4 по зборот „Битола“ буквата „и“ 
се заменува со запирка, а по зборот „Скопје“ точ-
ката се брише и се додаваат зборовите: „и Кава-
дарци“. 

II 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5205/1 
26 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

1224. 
Врз основа на член 1 од Законот за мерките што 

можат да се преземат заради спречување и отстрану-
вање-на нарушувањето на тековите на општествената 
репродукција во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија бр. 55/91) Владата 
на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1991 ГОДИНА 

1. Насочувањето и користењето на средствата за 
поттикнување на технолошкиот развој на Република 
Македонија, што се обезбедуваат согласно Одлуката 
за привремено уплатување и насочување на дел од 
основниот данок на промет на производи и услуги 
во прометот и .наплатените царини, други увозни да-
вачки и лежарина („Службен весник на СРМ“ бр. 
42/90, 45/90, 2/91, 9/91, 14/91, 18/91, 27/91 И 39/91) е 
во надлежност на Министерството за наука. 

2. Средствата за поттикнување на технолошкиот 
развој на Република Македонија од точката 1 на 
оваа одлука, ќе се користат за делумно покривање 
на договорените износи на поттикнувачките средства 
на учесниците (научни институции и истражувачко-
развојни единици) о“д Република Македонија во југо-
словенските проекти/програми што се прифатени за 
суфинансирање од страна на Сојузниот секретаријат 
за развој според Законот за обезбедување и користе-
ње на средствата за поттикнување на технолошкиот 
развој на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
84/87) во периодот 1988 до 1990 година. 

3. Расположивите средства периодично ќе се рас-
пределуваат/ врз основа на доставена документација 
за проектите/програмите што се во тек на изработи 
ка, Koja опфаќа: Одлука за прифаќање на предлог 
за поттикнување и реализација на проекти/програми, 
Договор за меѓусебните права и обврски на учесни-

ците во реализацијата на проектот/програмата. Анек-
сите на договорите за Ревалоризација на утврдените 
средства, извештаите по години или завршните из-
вештаи и копии од вирманите и изводите од СОК з а 
извршените уплати „ на преодна сметка на средствата 
за учество во проектот/програмата и за добиените 
поттикнувачки средства во одредената година. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-222.9/1 
25 декември 1991 година 

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

1225. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита на животните („Службен ,весник на 
Република Македонија“ бр. 30/77, 39/77, 41/78. 28/87, 
51/88, 20/90 и 28/91), министерот за “ земјоделство, “ 
шумарство и водостопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТ-

НИТЕ ОД ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ 
ВО 1992 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1992 го-

дина ќе се организираат и спроведуваат потребните 
глерки за спречување, откривање (дијагностицирање) 
и сузбивање на следните заразни и паразитски бо-
лести : 

1. Антракс — црн пришт, бедреница; 
2. Атипична чума кај живината; 
3. Аујецкиева болест; 
4. Белодробна стронгилоза кај овците и желу-

дечно-цревна стронгилоза кај говедата и овците,-
5. Беснило; 
6. Бруцелоза; 
7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците; 
8. Генитална кампилобактериоза ; 
9. Ензоотска леукоза кај говедата,-

10 ,Ентеротоксемија кај овците и заразен про-
лив кај јагнињата,-

11. Ехинококоза; 
12. Инфективна анемија кај копитарите; 
13. Инфективен бронхит кај живината; 
14. Метилавост; 
15. Класична чума кај свињите; 
16. Краста,-
17. Лептоспироза,-
18. Заразно пресушување на вимето кај кравите; 
19. Инфективен бовин ринотрахеитис-инфективен 

пустуларен вулвовагинитис (ИБР/ИПВ); 
20. Заразна кривотница кај овците; 
21. Заразни и паразитски болести на пчелите; 
22. Заразни и паразитски болести на рибите,-
23. Пироплазмоза,-
24. Тифус и салмонелоза кај пернатата живина; 
25. Трихомонијаза; 
26. Туберкулоза; 
27. Црвеница (црвен ветар) кај свињите; 
28. Шушкавец., 
Мерки за спречување, откривање и сузбивање на 

други заразни и паразитски болести кај животните 
од член 2 од Законот за заштита на животните од 
заразни болести што ја загрозуваат целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91) и член 6 

“од Законот за здравствената заштита на животните 
-(„Службен весник на СРМ“ бр. 30/77. 39/77, 41/78,. 
28/87, 51/88,, 20/90 и 28/91), ќе се преземат доколку 
тие се појават или постои опасност да се појават. 
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II 

МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, ОТКРИ-
ВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА 

ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ 

1. Антракс 

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вак-
цинација на говедата, овците, козите и коњите про-
тив антраксот ќе се изврши во периодот од 1 април 

^ до 31 мај 1992 година според упатството на произ-
водителот на вакцинатаЈ 

Како дистрикт на антраксот се подразбира под-
рачјето во кое последните 20 години е установен 
антракс. 

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцина-
ција, како и подмладокот што (ќе се принови подоц-
на, дополнително ќе ,се вакцинираат кога Ќе ги 
исполнат пропишаните услови. 

Превентивната вакцинација на говедата, овците, 
козите и коњите против антраксот ,ќе се изврши во 
сите претпријатија што се занимаваат со сточар-
ство и се снабдуваат со фураж однадвор ,ако фура-
жот потекнува од дистрикт на антраксот, односно 
кога не се знае неговото потекло. 

Заради сузбивање и искоренување на антраксот 
кај животните се применуваат мерките пропишани 
со Правилникот за мерките за сузбивање и искоре-
нување на бедреницата кај животните („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 39/88). 

2. Атипична чума кај живината 

Превентивна вакцинација на живината против 
атипичната чума (Њукастл-болест) задолжително ќе 
се врши на целата територија на Републиката два1 

пати годишно, според планот на ветеринарната ста-
ница. 

Вакцинацијата ќе се врши од 1 март до 31 мај 
1992 година прв пат, и од 1 септември до 30 ноем-
ври 1992 година втор пат со мезогени или лентогени 
„Ла сота" соеви на вирусот и тоа парентерално, 
окулоназално или со распршување — спреј аплика-
ција (ако постојат услови за тоа). 

Во населените места што се граничат со живи-
нарски фарми, ќе се изврши трикратна вакцинација 
со вакцината „Ла Сота". 

Пернатата живина и пернатата дивеч во прет-
пријатијата со организирано интензивно производ-
ство, мораат да се вакцинираат против атипичната 
чума кај живината, периодично и континуирано, спо-
ред возраста на живината, така да се обезбеди соли-
ден, траен имунитет. 

Успехот на вакцинација^ се контролирав со се-
ролошко испитување кое е составен дел на имунопро-
филаксата. 

Заради сузбивањето и искоренување^ на Њу-
кастл-болеста кај пернатата живина, ќе се приме-
нуваат мерките пропишани со Правилникот за мер-
ките за сузбивање и искоренување на Њукастл-болест 
кај перната живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
за/88). 

3. Аујекциева болест 

Во 1992 година ќе се изврши вакцинација против 
Аујецкиевата болест на сите свињи и прасиња во 
приватните и оптшествените свињарски фарми во кои 
оваа болест била утврдена во 1991 година и порано, 
како и во свињарските фарми каде ќе биде утврдена 
во 1992 година. Вакцинацијата на мајките мора да 
се изврши најмалку 14 дена пред прасењето. 

9 

4. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 
паразити кај овците и козите 

Од сите стада говеда и овци во општествените 
претпријатија како и од сите стада овци и говеда 
кај индивидуалните сточари во населените места во 

кои постои сомнение дека овците и говедата се 
заразени со белодробна стронгилоза, односно со же-
лудечно-цревни паразити ќе се зема материјал за 
лабораториско испитување. 

Заради сузбивање и искоренување на овие пара-
зитски (инвазиони) болести /ќе се преземат соодветни 
ветеринарно-санитарни мерки. 

5. Беснило 

Превентивна вакцинација против беснилото на 
кучињата постари од 4 месеци ќе се изврши на це-
лата територија на Републиката во периодот од 3 
јануари до 31 март 1992 година. 

Вакцинација ќе се врши со антирабична вакци-
на регистрирана за употреба во СФР Југославија. 

Кучињата од племенити раси и мачки можат да 
се вакцинираат со инактивирана вакцина, 

Кучињата кои до 31 март 1992 година немаат 4 
месеци возраст, односно кучињата кои во текот на 
годината ќе достигнат возраст од 4 месеци и ново-
набавените кучиња кои не се порано вакцинирани 
мораат да се вакцинираат против беснило во текот 
на четиринаесет дена од денот кога, ќе ја достигнат 
пропишаната возраст. 

Заради сузбивање на беснилото кај животните 
ќе се применуваат мерките пропишани со Правил-
никот за мерките за сузбивање и искоренување на 
беснилото кај животните („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 39/88). 

6. Бруцелоза 

а) Говеда 
Од сите крави, јуници, јуичиња и бикови во, 

претпријатијата во општествена сопственост, што се 
занимаваат со одгледување и гоење на говеда, еднаш 
годишно, во период од 1 февруари до 31 мај 1992 
година, мора да се земе крв за преглед на бруцело-
за со серолошка постапка. 

Крв од бикови, кои се користат за производство 
на семе за вештачко осеменување и приоден при-
пуст, мора два пати годишно да се прегледа на бру-
целоза. 

Во 1992 година ќе се зема крв за преглед на 
бруцелоза од сите крави, јуници, јунчиња и бикови 
на индивидуалните сточари во општината, според 
планот на ветеринарната станица. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1992 го-
дина ќе се земе крв од 1/2 од вкупниот број на жи-
вотни од став з на оваа точка а во периодот од 1 
септември до 30 ноември 1992 година од втората 
половина од преостанатите животни. 

Земањето на крв за преглед на бруцелоза од го-
ведата што се тој ат ќе се изврши на почетокот на 
гоењето. 

Ветеринарните лекари се должни ,при секое по-
метнување (абортус) на крави и јуници, да достават 
крв за лабораториско испитување. 

б) Свињи 
Сите приплодни свињи во претпријатијата во оп-

штествена сопственост мораат еднаш годишно да се 
прегледаат на бруцелоза. Испитувањето ќе се извр-
ши до крајот на мај 1992 година. Крвта од назимки 
се прегледува пред почетокот на нивното користење 
за приплод (припуст). 

Крв од нерези, кои се користат за производство 
на семе за вештачко осеменување и природен при-
нуд , мора два пати годишно да биде прегледана 
на бруцелоза. Еден од прегледите е пред вклучува-
ње на нерезите во приплод. 4 

в) Овци и кози 
Во период од 1 март до 30 јуни и од 1 сеп-

тември до 30 октомври 1992 година ќе се земе крв 
за преглед на бруцелоза од сите овци и кози пос-
тари од 3 месеци во населените места во општините. 

Сите овци и кози постари од три месеци, во 
претпријатијата во општествената сопственост и кај 
индивидуалните сточари, кои одат од зимско на лет-
но напасување, од една во друга општина или од 
еден во друг атар на истата општина, морат да 



Стр. 938 - Бр. 59 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември I99f 

бидат испитани на бруцелоза 100%, што се дока-
жува со уверението за здравствената состојба во кое 
се внесуваат податоците за бројот на серолошки ис-
питаните животни, денот и резултатите од испитува-
њето, називот на ветеринарната организација што го 
извршила испитувањето и бројот на ушната маркица. 

Пред испитувањето овците и козите мора да би-
дат трајно обележени со ушни маркици. 

Ако во стадото овци и кози се утврди бруцелоза 
во поголем обем или ако болеста се појави во огра-
ничени размери или ако при три едноподруго испи-
тувања има позитивни животни, серолошки негатив-
ните животни кои потекнуваат од позитивните ста-
да, по претходно прибавеното мислење од Републич-
ката управа за ветеринарство ќе се испратат на ко-
лење. 

Се забранува употреба и продавање за јавна пот-
рошувачка на пресно бело сирење. Ова сирење мо-
же да се пушти во промет откако (ќе престои 3 ме-
сеци во склад, заради ферментацијата и бактерио-
лошки се испита. 

Од сите нововнесени говеда, овци, кози и свињи 
за приплод и гоење во Републиката, задолжително ќе 
се земе крв за преглед на бруцелоза најкасно од де-
сетиот ден од денот на нивното внесување. 

Заради сузбивање и искоренување на бруцелоза-
та кај говедата, овците, козите, и свињите ќе се при-
менуваат мерките пропишани со Правилникот за 
мерките за сузбивање и искоренување на бруцелоза-
та кај говедата, овците, козите и свињите („Службен 
лист на СФРЈ“ бр., 34/89). 

7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Од овци. болни односно сомнителни на гангре-
нозно воспаление на вимето, ќе се земе материјал 
за лабораториско испитување и врз основа на резлу-
татот од испитувањето ќе се применат соодветни ве-
теринарно санитарни мерки. 

8. Генитална кампилобактериоза 

Брис или препуциален испирок од бикови кои 
се користат за производство на семе за вештачко 
осеменување, мора најмалку еднаш годишно, нај-
касно до 31 мај 1992 година„ лабораториски да се 
испита на кампилобактериоза. Биковите кои се ко-
ристат за природен јавен припуст, мораат два пати 
годишно да се испитаат на генитална кампилобак-
териоза. Првиот преглед мора да се изврши пред 
нивното користење за приплод односно користење 
на нивното семе за вештачко осеменување. 

9. Ензоотска леукоза ка ј говедата 

На дијагностичко испитување на ензоотска леу-
коза се подложуваат говедата што наполниле шест 
месеци од животот., 

Дијагностичко испитување на приплодните го-
веда во општествена сопственост се врши еднаш го-
дишно. 

Една третина од земената крв о,д говедата за 
преглед на бруцелоза кај индивидуалните сточари, 
од точка 6 под а став 3 од оваа наредба лаборато-
риски ќе се испита и на ензоотска леукоза. 

Заради сузбивање и искоренување на ензоотската 
леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерките про-
пишани со Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на ензоотската леукоза кај говедата 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/89). 

Секое новооткриено леукозно говедо, веднаш се 
испраќа на принудно колење. 

10. Ентеротоксемија ка ј овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Во населените места и во општествените овчар-
ски фарми, каде во последните пет години (1986— 
1991) е утврдена ентеротоксемијата кај овците и за-
разниот пролив кај јагнињата, како и во подрачјата 
и фармите во кои оваа болест ќе биде установена 
во текот на 1992 година ќ е се изврши вакцинација 
на овците и јагнињата со адекватна вакцина. 

11. Ехинококоза 

При вакцинација на кучиња против беснило ќе 
се изврши дехелминтизација против Echinocoecus 
granulosus со средство кое со еднократна или дво-
кратна апликација убива зрели и развојни форми 

“ на паразитот. 
Во загрозените подрачја и кај овчарските кучи-

ња, заради ерадикација на ехинококоза, во зимскиот 
период ќе се изврши трикратна дехелминтизација на 
кучињата. Втората дехелминтизација ќе се изврши 
4—6 недели по првата а третата 4—6 недели по вто-
рата дехелминтизација. 

Заради спречување на дисеминацијата на јајцата 
од паразитите, се обврзуваат сопствениците, најмал-
ку 48 часа по третирањето, да ги држат своите ку-
чиња во ограден простор, а нивниот фецес нештет-
но да го отстранат. 

12. Инфективна анемија ка ј копитарите 

Заради утврдување на инфективната анемија ка ј 
коњите, во текот на 1992 година ќ е се земе крв од 
една петтина (20%) од сите коњи во општината, во 
населените места, според планот што ќе го изготви 
ветеринарниот инспектор. 

По исклучок од одредбите од став 1 на оваа, 
точка, преглед на крвта на коњите мора да се врши 
еднаш годишно во претпријатијата, за одгледување 
на коњи, приплодни и спортски ергели, во пастувар-
ници„ коњички клубови, шумски и други работи-
лница (манипулации), од сите пастуви пред нивното 
лиценцирање и во сите запати каде што има повеќе 
о д 1 0 КОЊИ. 

За природен припуст ќе се користат само ли-
ценцирани пастуви кои не се инфицирани со инфек-
тивна анемија кај копитарите, што се докажува со 
потврда за извршено дијагностичко испитување. 

Утврдување, сузбивање и искоренување на инфек-
тивната анемија кај копитарите, ќе се врши соглас-
но Правилникот за мерките за сузбивање и искоре-
нување на иифективната анемија кај коњите („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 39/88). 

13. Инфективен бронхит кај живината 

Во сите претпријатија што се занимаваат со жи-
винарство, во 1992 година ќе се изврши заштитна 
вакцинација на подмладокот против инфективниот 
бронхит, според, технолошкиот процес и упатството 
на производителот на вакцината. 

14. Метилавост 

Во сите населени места и општествените прет-
пријатија што се занимаваат со сточарство, волкон 
со лабораториско испитување ќе се утврди метила-
вост кај овците и говедата, (ќе се изврши најмалку 
двократно превентивно третирање против метила-
воста. Првото третирање ќе се изврши во текот на 
пролетта, а второто во текот на есента 1992 година, 
според планот на ветеринарната станица и ветери-
нарните служби во претпријатијата што се занима-
ваат со сточарство. 

15. Класична чума ка ј свињите 

Поради неповолната епизоотиолошка состојба, за-
должително ќе се врши превентивна вакцинација 
против класичната чума кај свињите на целата тери-
торија на Републиката. 

Вакцинација на сите свињи постари од 3 месе-
ци кај приватните производители ќе се врши 2 пати 
годишно и тоа во периодот март-април и септември-
сктомври, а вакцинацијата на приновениот подмла-
док, назимките, маториците и нерезите ; кога ќе ги 
исполнат условите, наведени во упатството на вак-
цината која се употребува. 

Вакцинацијата на свињите во општествените сви-
њарски фарми и приватните свињарски фарми каде 
има повеќе од 10 свињи ќе се врши периодично и 
континуирано, според технолошкиот процес и упат-
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ството на производителот на вакцината, така да се 
обезбеди траен имунитет. 

Заради сузбивање и искоренување на класичната 
чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на класичната чума кај свињите („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 6/88). 

16. Краста ка ј животните 

Во населените места и во општествените овчар-
ски фарми, во кои крастата кај овците била утврдена 
во 1991 година, најдоцна до крајот на април 1992 
година, ќе се изврши паразитолошки преглед на 
овците. 

Паразитолошко испитување на заразеност на ов-
ците и другите домашни животни со краста ќе се 
врши и во сите сомнителни случаи. 

Заради сузбивање и искоренување на крастата 
на домашните животни ќе се преземат соодветни 
ветеринарско санитарни мерки. 

17. Лентоспироза 

На дијагностичко испитување на лептоспироза 
подлежат најмалку еднаш годишно приплодни гове-
да, приплодни свињи и приплодни коњи во опште-
ствена сопственост. 

Приплодни говеда, приплодни свињи и приплод-
ни коњи кај индивидуалните сточари подлежат на 
дијагностичко испитување на лептоспироза најмалку 
еднаш во три години„ 

Во 1992 година ќе се зема крв за преглед на 
лептоспироза од една третина од приплодни говеда, 
приплодни свињи и приплодни коњи во општината, 
во населените места, според планот на ветеринарна-
та станица. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1992 го-
дина ќе се зема крв најмалку од 1/2 од вкупниот 
број на приплодни говеда, свињи и коњи а во пе-
риодот од 1 септември до 30 ноември 1991 година 
од втората половина. 

Заради сузбивање и искоренување на лептоспи-
роза кај животните, ќе се применуваат мерките про-
пишани со Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на лептоспирозата кај животните 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88). 

18. Заразно пресушување на вимето к а ј кравите 

Во текот на 1992 година ќе се изврши, во рас-
тојание од околу 6 месеци, еднократен теренски пре-
глед на пореметување на секрецијата на вимето и 
еднократен лабораториски преглед на млекото на 
заразното пресушување на вимето, од сите крави во 
претпријатијата што се занимаваат со сточарство ка-
ко и еднократен лабораториски преглед на млекото 
од сите крави кај индивидуалните сточари кои про-
даваат млеко за јавна потрошувачка. 

19. Инфективен бовин ринотрахеитис инфективен 
пустуларен вулвовагинитис (ИБР/ИПВ) 

На дијагностичко испитување на ИБР/ИПВ под-
лежат еднаш годишно, центарот за вештачко осеме-
нување, сите центри за тестирање на приплодни би-
кови (тестни станици) и објекти за репродукција 
(фарми). 

Во центарот за вештачко осеменување, испиту-
вањата на ИБР/ИПВ на сите приплодници ќе се извр-
ши до крајот на мај 1992 година. Семето од секој 
приплодник ќе се испитува „најмалку еднаш во три 
месеци. 

Во објектите за репродукција (фармите) до кра-
јот на мај 1992 година, ќе се земе крв од најмалку 
20% од вкупниот број на животни за испитување на 
ИБР/ИПВ. 

Заради сузбивање и искоренување на ИБР/ИПВ 
ќе се применуваат мерките пропишани со Правил-
никот за мерките за сузбивање и искоренување на 
инфективен бовин ринотрахеитис-инфективен пусту-
ларен вулвовагинитис („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
63/89). 

20. Заразна кривотница к а ј овците 

Превентивна вакцинација на овците против за-
разната кривотница ќ е се врши во населените места 
и во општествените овчарски фарми, што се сметаат 
за загрозени од оваа заразна болест. 

21. Заразни и паразитски болести на пчелите 

Во периодот до 30 јуни 1992 година ќе се извр-
ши преглед на заразни и паразитски болести кај пче-
лите (Американска чума на пчелино легло, акароза, 
ноземоза, и варооза), на сите кошници (сандаци) 
пчели, во претпријатијата што се занимаваат со пче-
ларство и кај индивидуалните пчелари, во места каде 
постои индикација или сомневање на заразни однос-

,но паразитски болести ка ј пчелите. 
Контролно-дијагностичко испитување на американ-

ската чума на пчелиното легло во сите пчеларници 
во кои е утврдена таа зараза, ќ е се изврши во 
септември или октомври. 

На дијагностичко испитување на акароза, нозе-
моза и варооза подлежат еднаш годишно, до крајот 
на март 1991 година, сите пчеларници од кои се пуш-
таат во промет пчелни заедници и пчелни заедници 
за одгледување на матици: 

Заради сузбивање и искоренување на заразни бо-
лести на пчелите, ќе се применуваат мерките пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на заразни болести на пчелите („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 6/88). 

22. Заразни и паразитски болести на рибите 

Во текот на 1992 година |ќе се изврши најмалку 
два прегледи на вештачки рибници, природни и веш-
тачки езера, а при сомневање на појава на заразни 
и паразитски болести на рибите, ќ е се земе и испра-
ти материјал на лабораториско испитување.' 

Одгледувалиштата на пастрмки најмалку два па-
ти годишно подлежат на дај аги о етичко испитување 
на фурункулоза кај пастрмките. Мострите за лабо-
раториски испитувања се земат така што едно зема-
ње на мострите да се изврши во лето — кога тем-
пературата на водата е највисока, а друга во време 
на мрестењето на пастрмките. 

Во летниот период, од секоја категорија пастрм-
к а (освен матици) во одгледувалиштето се зема мос-
тра од 30 живи пастрмки со послаба кондиција, фа-
тени покрај попустот на базенот, а во сезоната на 
мрестот мострата ја сочинуваат 10 измрестени ма-
тици. 

Во рибниците за производство на пастрмки ќ е се 
изврши: 

— КЛИНИЧКО И лабораториско испитување на под-
младокот до 3 месеци старост и пастрмките постари 
од три месеци на вртичавост (брливост) ка ј пастрм-
ките,-

— во периодот март-април, вирусолошко испи-
тување на подмладокот, а во декември испитување 
на матичното јато, (пастрмки матици) на вирусна 
хеморагична септикемија ка ј пастрмките; 

— лабораториско (Еирусолошко) испитување на 
подмладокот, во јуни, а матичното јато во декември 
на појавата на заразната некроза на панкреасот кај 
пастрмките. 

Во сите рибници за производство на крап, во пе-
риодот март-април 1992 година, ќе се изврши прег-
лед на здравствената состојба на рибите, заради от-
кривање на појава на пролетната виремија кај кра-
лот (П В К) а во септември ќе се испитаат на присут-
носта на антитела на ПВК во матичното јато. 

Сузбивање и искоренување на фурункулозата ка ј 
пастрмката ќе се врши согласно Правилникот за 
мерките за сузбивање и искоренување на фурункуло-
зата кај пастрмките („Службен лист на СФРЈ“ број 
72/91). 

Сузбивање и искоренување на вртичавоста (брли-
в о с т ) кај пастрмките ќе се врши согласно Правил-
никот за мерките за спречување и искоренување на 
вртичавоста кај пастрмките („Слзокбен лист на СФРЈ“ 
бр. 72/911. 
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23. Пироплазмоза 

Во периодот од 1 април до 30 септември 1992 
година во подрачјата загрозени од пироплазмоза, ќе 
се изврши најмалку двократно канење со противкрлеж-
ни средства на овците и говедата и на сите ново-
набавени говеда и овци од благородни раси. 

24. Тифус и салмонелоза кај пернатата живина 

Дијагностичка испитување на тифус кај живи-
ната, во јатата на пернатата живина, во 1992 година 
ќе се врши согласно член 4, 5, 6 и 7 од Правилникот 
за мерките за сузбивање и искоренување на тифу-
сот кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 6/88). 

Дијагностичко испитување на салмонелоза кај 
живината, во јатата на перната живина, во 1992 го-
дина ќе се врши согласно член 4 од Правилникот за 
мерките за сузбивање и искоренување на салмонело-
за кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 6/88). 

25. Трихиномонијаза 

Биковите кои се користат за природен јавен при-
пуст, мораат најмалку два пати во текот на 1992 
година, лабораториски да се испитаат на трихомо-
нијаза. 

Во центарот за вештачко осеменување, биковите 
кои се користат за добивање на семе за вештачко 
осеменување, мораат најмалку еднаш годишно да се 
испитат на трихомонијаза. 

Првиот преглед мора да се изврши пред нивно-
то користење за природен припуст, односно за доби-
вање на семе за вештачко осеменување. 

26 Туберкулоза 

а) Говеда 
За дијагностичко испитување на говедата на ту-

беркулоза подлежат сите говеда што наполните 3 
месеци. 

Во претпријатијата што се занимаваат со одгле-
дување и гоење на говеда, ќе се изврши еднократна 
туберкулинизација во периодот од 1 февруари до 31 
мај 1992 година. 

Дијагностичко испитување на говедата кај инди-
видуалните сточари се врши еднаш годишно ако тие 
говеда се наоѓаат кај сточарите кои ставаат во про-
мет млеко и млечни производи за исхрана на лу-
ѓето. 

Ако производителите не стават во промет млеко 
и млечни производи, ќе се врши туберкулинизација 
еднаш во три години, односно ќе се врши еднократ-
на туберкулинизација на една третина на говедата 
кај индивидуалните сточари во општината„ во насе-
лените места, според планот на ветеринарната ста-
ница. 

Дијагно“стичко испитување на туберкулоза на го-
ведата од став 3 и 4 од оваа точка ќе се врши во 
периодот од 1 февруари до 30 јуни и од 1 септет: 
ври до 30 ноември 1992 година. 

За обновување на матичното стадо можат да се 
користат говедата, кои претходно биле туберкули-
низирани и дале негативен резултат на туберкулоза. 

б) Свињи 
Дијагностичко испитување на свињи на туберку-

лоза се врши со метод на симултани интрадермална 
туберкулинизација, со авијарен и бовин стандарден 
туберкулин. 

Туберкулинизација на сите приплодни свињи и 
свињите за приплод наменети за продажба, со напол-
нети четири месеци, се врши еднаш годишно најкас-
но до крајот на октомври 1992 година. 

Заради сузбивање и искоренување на туберкуло-
зата кај говедата и свињите ќе се применуваат мер-
ките пропишани со Правилникот за мерките за суз-
бивање и искоренување на туберкулозата кај живот-
ните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/89 и 53/90). 

27. Црвеница (црвен ветер) ка ј свињите 

Превентивна вакцинација на свињите против 
црвеницата, во зависност од епизоотиолошката сос-
тојба, ќе се врши во населените места и во опште-
ствените свињарски фарми што се сметаат за загро-
зени од оваа заразна болест. 

28. Шушкавец 

Во сите д и с т р и к т на шушкавецот (подрачјето во 
кое во последните 5 години е установен шушкавец) 
превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши 
во периодот од 1 април до 31 мај 1992 година спо-
ред упатството на производителот на вакцината. 

Животните кои во пропишаниот1 рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцина-
ција како и подмладокот кој iќе се принови подоц-
на, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги испол-
нат пропишаните услови. 

Превентивна вакцинација на говедата, против 
шушкавецот ќе се изврши во сите претпријатија што 
се занимаваат со сточарство и се снабдуваат со фу-
раж однадвор ако фуражот потекнува од дистрикт 
на шушкавецот, односно кога не се знае неговото 
потекло. 

Заради сузбивањето и искоренување^ на шушка-
вецот се применуваат соодветни ветеринарно сани-
тарни мерки. 

III 
Утврдувањето на болестите од дел I на оваа 

наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз 
основа на лабораториски наод во една од овластени-
те ветеринарно-дијагностички организации во зем-
јата. 

IV 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 
1992 година. 

Бр. 11-3620/2 
18 декехмври 1991 година 

Скопје 
Министер за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, 
д-р Иван Ангелов, с. р. 

1226. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 

сценско-уметничката дејност („Слз^жбен весник на 
СРМ“ број 4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување 
на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република' Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 28/91), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ 
НА КУЛТУРАТА „25 МАЈ“ - МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на Домот на културата „2а Мај“ — Македон-
ски Брод, се именуваат: 

Милена Димоска, новинар и 
Ристо Рувчесќи, одборник во СО Македонски 

Брод. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-5253/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
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1227. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 29/86) 7/88, 18/89, 28/89, 12/90, 11/91 И 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
49/91) 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 
?5 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО ,,КИРО СПАНЏОВ 

- БРКО" - КАВАДАРЦИ 
1. За претставници на Републиката во Советот 

на УЈДСО „Киро Спанџов — Брко“ — Кавадарци, се 
именуваат. 

Панчо Минов, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија и 

Боро Митрев, директор на ЦМЕР — Кавадарци. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-5255/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р 

1228. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 10/85, 29/86, 7/88, 18/89. 23/89, 12/90, 11/91 И 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
491/91) 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 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ТЕХ-
НИЧКА И МЕДИЦИНСКА НАСОКА „МИРЧЕ АЦЕВ“ 

- ПРИЛЕП 
1. За претставници на, Републиката во Советот на 

УЦ за општествена-техничка и медицинска насока 
„Мирче Ацев“ — Прилеп, се именуваат: 

Душан Абрашоски, вработен во Заводот за здрав-
.ствена заштита го Прилеп и 

Милка Хаџи Илиоска, индивидуален работоводен 
орган на ОУ „Добре Јовановски“ - Прилеп. 

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

Бр. 10-5256/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1229. 
Врз основа на член 245 став 3 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 з з овластување на Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
декември 1991 година ,донесе 

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

ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ -
ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Маршал Тито“ — Тетово, се именуваат: 

Дракче ѓорѓевски, професор во ЦНО „Кирил 
Пејчиновиќ" — Тетово, 

Душко Илиески, секретар во Народна техника 
— Тетово и 

Живко Костоски, директор на Работничкиот уни-
верзитет „Вељко Влаховиќ" — Тетово. 

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

Бр. 10-5257/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1230. 
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 25 
декември 1991 година,, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУМ „ЛАЗО МИЦЕВ РАЛЕ" 

- КАВАДАРЦИ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ОУМ „Лазо Мицев Рале" — Кавадарци, се именува 
Костадин Манчев, пензионер од Кавадарци. 

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

Бр. 10-5259/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1231. 
Врз основа на член 245 став 3 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 25 
декември 1991 година, донесе 

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

ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ПЕРЕ ТОШЕВ“ -
С. РОСОМАН 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ОУ „Пере Тошев“ — с. Росоман, се именува Ѓоре 
Танчев, вработен во ТРО „Вишешница" — с. Росо-
ман. 
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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. 10-5260/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1232. 
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 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДИМКАТА АНГЕЛОВ -

ГАБЕРОТ“ - С. ВАТАША 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ОУ „Димката Ангелов — Габерот“ — с. Ваташа, се 
именува Камо Вешков, вработен во „Тиквеш-транс" 
— Кавадарци. 

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

Бр. 10-5258/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1233. 
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 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ТОДЕ ХАЏИ ТЕФОВ“ -

КАВАДАРЦИ 
1. За претставник на Републиката во Советот на 

ОУ „Тоде Хаџи Тефов“ - Кавадарци, се именува Ди-
ме Бакев, инж. агроном во АК „Тиквеш“ — Кава-
дарци. 

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

Бр. 10-5261/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1234. 
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 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „СТРАШО ПИНЏУР" -

КАВАДАРЦИ 
1. За претставник на Републиката во Советот на 

ОУ „Страшо Пинџур" — Кавадарци, се именува Ни-
кола Димитров, инж. агроном во АК „Тиквеш“ —' 
Кавадарци. 

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

Бр. 10-5262/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1235. 
Врз основа на член 245 став 5 о,д 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 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА 

ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ -
КАВАДАРЦИ 

1. За претставник на Републиката во Советот 
на ОУ „Гоце Делчев“ — Кавадарци, се именува Ленче 
Атанасова, судија во Општинскиот суд за прекршо-
ци — Кавадарци. 

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

Бр. 10 5263/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1236. 
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) ја Одлуката за овластување на Комисијата за1 

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 25 
декември 1991 година, донесе 

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

ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ТОШО ВЕЛКОВ“ -
ПЕПЕТО" - КАВАДАРЦИ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ОУ ,.Тошо Велков — Пепето" — Кавадарци, се име-
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нува Здравко Недев, дипл. металург, вработен во 
„Фени-мак“ — Кавадарци. 

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

Бр. 10-6243/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1237. 
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 („СлЈокбен 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 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДИМКАТА АНГЕЛОВ -

ГАБЕРОТ“ - КАВАДАРЦИ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ОУ „Димката Ангелов — Габерот“ — Кавадарци, се 
именува Трајче Петров, наставник во пензија — Ка-
вадарци. 

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

Бр. 10-5244/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1238. 
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 25 
декември 1991 година, донесе 

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

ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ' „Моша Пијаде“ — Гостивар, се именуваат: 

Зорица Јорданоска, референт по култура во ПЕ 
„Гостивар“ на Министерството за образование и фи-
зичка култура и 

Исмаил Рецепи, пензионер. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-5245/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1239. 
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 25 
декември 1991 година, донесе 

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

ШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ ,.Димитар Влахов“ — Штип, се именуваат.-

Стефан Минов, електроинженер, вработен во 
,,Електроисток'" — Штип и 

Спаско Симоновски, професор и индивидуален 
работоводен орган на ПА „Гоце Делчев“ — Штип. 

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

Бр. 10-5246/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1240. 
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 25 
декември 1991 година„ донесе 

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

КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЗУФЕР МУЗИЌ" -
ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Зуфер Музиќ — Тетово, се именуваат-. 

Ќенан Адили, помошник на директорот на УЦ 
„Моша Пијаде“ —. Тетово и 

Хајрули Нехат, вработен во П Е „Тетово“ на Пе-
дагошкиот завод на Македонија. 

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

Бр. 10-5247/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
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1241. 
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 25 
декември 1991 година, донесе 

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

КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „19 МАРТ“ -
С. ГРУПЧИН 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „19 Март“ — с. Групчин, се именуваат: 

Ирфан Адеми, в. д. шеф на Месната канцеларија 
с. Групчин и 

Рауф Алии,, вработен во Амбулантата во с. Груп-
чин. 

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

- Бр. 10 5248/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1242. 
Врз. основа на член 245 став з од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
v,.Службен весник на СРМ“ број 191/83, 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 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С 

БАЈЛОВЦЕ - КУМАНОВО 
1. За претставници на Републиката во Советот 

на ЦОУ ,.Маршал Тито“ с. Бајловце - Куманово, 
се именуваат: 

Зоран Алексовски, вработен во АИК „Кумано 
во“ и 

Горѓи Денковски, вработен го „Купром“ - Ку-
маново. 

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

Бр. 10-5249/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1243 
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 
25 декември 1991 година, донесе 

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

С. КАМЕЊАНЕ - ТЕТОВО 
1. За претставници на Републиката во Советот 

на ОУ „Сабедин Бајрами“ с. Камењане - Тетово, се 
именуваат: 

Сафет Абази, вработен во Месната канцеларија 
во с. Боговиње и 

Несет Јусуфи, продавач во ЗЗ „Карабуња" с. 
Камењане. 

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

Бр. 10 5250/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1244. 
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 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ ,.МАЛИНА ПОПИВАНО-

ВА" - КОЧАНИ 
1. За претставници на Републиката во Советот 

на ОУ „Малина Пеливанова“ — Кочани, се имену-
ваат: 

Доне Јанчев, шумарски инженер во АД „Треска“ 
— „Борис Кидрич" — Кочани^ и 

Борис Симеонов, машински техничар во ПОС 
„Хартија“ — Кочани. 

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

Бр. 10-5251/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1245. 
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 25 
декември 1991 година, донесе 

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

С. ДРАГОМАНЦЕ - КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот 
па ОУ „Христијан Карпош“ с. Драгоманце — Кз?ма-
ново, се именуваат: 

Борко "Антевски, земјоделец во с. Драгоманце и 
Милорад Јовановски, земјоделец. 
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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. 10-5252/1 
25 декември 1991 година 

. Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1246. 
Брз 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 
25 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ 
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ ,„КАРПОШ“ С. УМИН 

ДОЛ - КУМАНОВО 
1. За претставници на Републиката во Советот 

на ОУ „Карпош“ с. Умин Дол — Куманово се име-
нуваат : 

Шаби Седати, вработен во ЗЗ „Никуштак“ — 
Куманово и 

Стојан Трајковиќ, инженер металург во ф-ка 
„Искра“ — Куманово. 

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

Бр. 10-5221/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1247. 
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 
iQ/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 25 
декември 1991 година, донесе 

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

КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Лирија“ — с. Отља — Куманово, се имену-
ваат : 

Минир Адеми, професор во ОУ „Бајрам Шаба-
ни“ — Куманово и 

Исмаил Куртиши, невработен. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-5222/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1248. 
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 281/91). Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија^ на седницата одржана на 25 
декември 1991 година, донесе 

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

С. ВРАПЧИШТЕ - ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Советот? 
на ОУ „Чеде Филипоски" с. Врапчиште — Гостивар, 
се именуваат.-

Јане Петрески, вработен во СО Гостивар и 
Боге Трпески, професор во Гимназијата „Панче 

Попоски“ — Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-5223/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата„ 

Никола Крстески, с. р. 

1249. 
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 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ИВО РИБАР ЛОЛА“ -

С. РОСТУШЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Иво Рибар Лола“ — с. Ростуше се именуваат: 

Зорица Јорданоска, социјален работник во ПЕ 
Гостивар на Министерството за труд и социјална 
политика и 

Јане Петрески, вработен во ПЕ Гостивар на Ми-
нистерството 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. 10-5224/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
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1250. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во 
ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 
48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА. ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО 

КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Народ-
ниот те,атар во Куманово, се избираат: 

Горан Пешевски, дипл. правник, вработен во 
МИН „11 Ноември“ — Куманово и 

Томе Стојанов,, вработен во ПЕ на Министер-
ството за образование и физичка култура — Кума-
ново. 

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

Бр. 10-5225/1 
25 декември 1991 год,ина 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1251. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во 
ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 
48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република. Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
CHfA ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТО-

ВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 
„25 МАЈ“ - МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Домо“ѓ 
на културата ;,25 Мај“ - Македонски Брод се из-
бираат : 

Борче Анѓелкоски, вработен во ПОС ,„Шумар-
ство“ —- Македонски Брод PI 

Томислав Петрески, наставник во СОУ „Един-
ство“ —. Македонски Брод. 

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

Бр. 10-5226/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1252. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен 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 25 
декември 1991 година ,донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПРПАРИМИ" 
С. ЧЕГРАНЕ - ГОСТИВАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Пр-
парими" с. Чегране — Гостивар се именуваат: 

Ремзи Бејта, дипл. правник во СО Гостивар и 
Љубе Георгиевски, заменик на јавниот правобра-

нител во Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-5227/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 1 

Никола Крстески, с. р. 

1253. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 191/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 41/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91),, Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 
25 декември 1991 година, донесе 

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

ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПРПАРИМИ" 
С. РЕЧИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување на индивидуален работоводен орган на ОУ 
„Прпарими" — с. Речица, се именуваат: 

Невзат Алиу, вработен во УЦ „Моша Пијаде“ и 
Раим Имери, вработен во ЦНО „К. Пејчиновиќ" 

— Тетово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-5228/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
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1254. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-. 

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 41//91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Ссбранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „САНДО МАСЕВ“ -

СТРУМИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за име^ 
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
,.Сандо Масев“ — Струмица, се именуваат: 

Васил Зимбаков, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

инж. Горѓи Ристов, вработен во ПЗС „Коминг" — 
Струмица. 

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

Бр. 10-5229/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1256. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ“ -

С. ВРАПЧИШТЕ 

1. За членови на Конкурсната Комисијата за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Че-
де Филиповски“ — с. Врапчиште, се именуваат: 

Стефче Стефаноски, директор на СОК — Филија-
ла Гостивар и 

Живе Стефановски, индивидуален работоводен ор-
ган на Ученичкиот дом во Гостивар. 

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

Бр. 10-5231/1 
25 декември 1991 година 

-Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

1255. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 41/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
ча изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашана на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 
25 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КАРПОШ“ - С. УМИН 

ДОЛ - КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кар-
пош“ — с. Умин Дол — Куманово, се именуваат: 

Тања Арсовска, уредник во Радио Куманово и 
Анѓел Величковски, командант на Општинскиот 

штаб на TO — Куманово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република5 Македонија“. 

1257. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 
декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ИВО РИБАР ЛОЛА“ -

С. РОСТУШЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Иво 
Рибар Лола“ — с. Ростуше, се именуваат: 

Јаков Јанкуловски, индивидуален работоводен ор-
ган на Медицинскиот центар во с. Ростуше и 

Пандил кироски, пензионер од с. Битуше. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-5241/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 

Бр. 10-5230/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р. 

Претседател 
на .Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
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1258. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика-Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91),, Комисијата за прашања на. 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 
25 декември 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОЛЕ КАНИНСКИ“ -

БИТОЛА 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ко-
ле Канински“ — Битола, се именуваат.-

Димитар Димитровски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија и 

Трајан Пицевски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Бр. 10-5241/1 
25 декември 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Врз основа на член 25 и 27 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за вработување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/91), Советот на Републичкиот завод за вработу-
вање, на седницата одржана на 20 декември 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ОПРЕМАТА, 
ИНВЕНТАРОТ И ДРУГИТЕ РАБОТИ, АРХИВАТА, ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА И 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА САМОУПРАВНИ-
ТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 1 
Со конституирањето на Советот на Републичкиот 

завод за вработување од 20 декември 1991 година, 
престануваат со работа Републичката самоуправна 
интересна заедница за вработување, Здружената са-
моуправна интересна заедница за вработување на 
град Скопје и општинските самоуправни интересни 
заедници за вработување во Републиката. 

Работите и надлежностите на самоуправните ин-
тересни заедници за вработување од став 1 на овој 
член ги презема Републичкиот завод за вработување. 

Член 2 
Работниците вработени во самоуправните инте-

ресни заедници за вработување, засноваат ,работен 
однос со Републичкиот завод за вработување, смета-
но од ?о декември 1991 година. 

До донесувањето на општите акти на Републич-
киот завод за вработување, преземените работници 
правата од работен однос ги остваруваат во соглас-
ност со постојните општи акти. 

Член 3 
Опремата, инвентарот и другите работи, архива-

та, документацијата, средствата за работа и сред-
ствата на .фондовите на самоуправните интересни за-
едници за вработување ги презема Републичкиот за-
вод за вработување. 

Основите и обртните средства, освен паричните 
средства, до донесувањето на општите акти на Ре-
публичкиот завод за вработување ги користат служ-
бите за вработување во Републиката. 

Член 4 
До донесувањето на општите акти на Републич-

киот завод за вработување, раководењето со служ-
бите за вработување ќе го вршат овластени лица од 
страна на вршителот на должност директор на Ре-
публичкиот завод за вработување 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

СОВЕТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 02-1680 
20 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Радмила Мадевска, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува 
дека во спорот за стекнување без основ помеѓу ту-
жителот Комерцијална банка АД — Скопје и туже-
ниот Димитров Јордан од Скопје, ул. „Титоввелешка" 
бр. 79, претходно живеел на ул. „Димитар Влахов“ 
бр. 60, Кочани, а сега со непозната адреса во САД. 
Вредност на спорот 3.110,80 динари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во, 
рок од 30 дека од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ и на огласната 
табла на судот или да постави полномошник кој ќе 
го застапува во спорот. Во спротивно, по истекот, 
на овој рок, во смисла на чл. 84 од ЗПП. ќе му 
биде поставен за привремен застапник адвокат од 
Скопје кој ќе го застапува тужениот се додека тој 
или негов полномошник не се' појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XX П. 
бр. 3917/90. (237) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје сс 
води постапка заради испразнување на општествен 
стан по тужбата на тужителот Музичко балетски учи-
лишен центар „Илија Николовски — Луј“ — Скоп-
је, против тужената Билјана Гаврилска од Скопје, 
сега со непозната адреса во Франција. 

Согласно чл. 84, став 2, точка 5 за привремен 
застапник на тужената и е поставен адвокат Даница 
Стошиќ кој ќе ја застапува тужената во постапката 
се додека таа и нејзин полномошник не се појават 
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пред судот односно додека Органот за старателство 
не го известил судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
2658/91. (249) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен 
спор за долг по тужбата на тужителот Џемаилов 
Џемаил од Радовиш, против тужениот Усеинов Ре-
џан од Радовиш со непозната адреса во странство. 
Вредност на спорот 37.000 динари. 

Се повикува тужениот Усеинов Реџаи да се јави 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој 
суд или во истиот рок да ја достави својата сегашна 
адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
за привремен застапник ќе му биде поставен Андон 
Атанасов, дипл. правник од Радовиш, кој ќе ги заста-
пува неговите интереси пред судот се додека туже-
ниот или негов полномошник не се појават пред 
судот. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 312/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка од тужителот Јашари Ештреф Џеват од Тетово, 
ул. „Р. Цониќ“ бр. 84, против Јашари Садије, Ја-
шари Љатиф и Јашари Ештреф Садик, сите од Те-
тово, ул. „Р. Цониќ“ бр. 84, а тужениот Ештреф Са-
дик сега на работа во Швајцарија, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Јашари Ештреф Садик со 
непозната адреса во Швајцарија да се јави во су-
дот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, 
да достави адреса или свој полномошник. 

По истекот на овој рок судот ќе му постави ста-
рател кој (ќе се грижи за неговите права и обврски 
во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П / бр. 720/91. 

Пред Општинскиот суд БО Тетово се врди пос-
тапка за долг по тужбата на тужителката Мемети 
Азбије од с. Непроштено, против тужените Арифи 
Имерзат и Арифи Нерџиван, двете од с. Г. Орашје, 
Тетовско, сега на привремена работа во СР Герма-
нија, со непозната адреса. Вредност на спорот 1850 
ДМ. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 15 
дена во судот или да постават свој полномошник. Во 
спротивно, по истекот на рокот, судот на истите ќе 
им одреди, привремен старател преку Центарот за 
социјални работи во Тетово, кој ќе ги застапува нив-
ните интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1143/91. 

Пред овој суд се води спор за повраќај на заем 
по тужбата на тужителката Беќири Азизе од Тетово, 
ул. „Јане Сандански“ бр. 25, против тужениот Арифи 
Ариф Абдираман од с. М. Речица, Тетово, моментал-
но во Загреб, со непозната адреса. Вредност на спо-
рот 18 илјади ДМ. 

Се повикува тужениот Арифи Ариф Абдираман 
од с. М. Речица, Тетово, да се јави во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот во Општинскиот 
суд во Тетово или да постави свој полномошник. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен старател, 
кој ќе ги штити неговите права и интереси се до 
окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1549/91. 

Пред овој суд се води спор за надомест на ште-
та по тужбата на тужителите Фејзулаи Нехат и Феј-
зула од с. Гермо, против тужениот Мустафа Насер 
од с Гермо, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Мустафа Насер од с. Гер-
мо, сега со непознато место на живеење, да се јави 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот пред 

Општинскиот суд во Тетово, да достави своја адреса 
или постави свој полномошник. Во спротивно, судот 
ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити 
неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1398/91. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исплата на долг по тужбата на Среќко Јаневски 
од Тетово, против Сулејман Елхем Селмани од с. 
Пирок. Вредност на спорот 23.500 динари. 

Се повикува тужениот Сулејман Елхем Селмани 
од с. Пирок, сега со непозната адреса во Германија, 
да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во Општинскиот суд во Тетово или во тој 
рок да одреди свој полномошник. Доколку тужениот 
не се јави ниту одреди полномошник, преку Цента-
рот за социјална работа во Тетово ќе му биде одре-
ден привремен застапник кој ike го застапува до 
правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1482/91. 

Пред овој суд се води спор за предавање во вла-
дение по тужбата на тужителот РО за стопанисува-
ње со градски стадион и други спортски објекти 
„Тетово“ — Тетово, против тужегиот Адиљи Зеќири-
ја од Тетово, а сега со непознато место на живеење. 

Се повикува лицето Адиљи Зеќирија да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот, да достави своја адреса 
или да постави свој полномошник. Во спротивно, су-
дот ќе му постави привремен застапник кој -ќе ги 
штити неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1428/91. 

Пред овој суд се води постапка за надомест на 
штета — регрес на ЗОИЛ „Македонија“ — Централа 
Скопје против тужениот Муамет Рецепи од Тетово 
ул. ,„29 Ноември“ бр. 62, сега со непозната адреса^ 
во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 
дена во судот, да достави адреса или овласти пол-
номошник кој ќе го застапува во оваа постапка до 
нејзиното окончување. Во спротивно судот преку 
Центарот за социјални работи ќе му постави при-
времен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1325/91. 

Пред овој суд се води постапка за долг по туж-
бата на тужителот Акционерско друштво „Питер-
маркет" — Тетово против тужениот Исљам Хоџа, 
сопственик на самостоен трговски дуќан „Будаково“ 
— Штимље — Космет, сега со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во судот, да до-
стави адреса или овласти полномошник кој ќе го 
застапува во постапката до нејзиното окончување. 
Во спротивно, судот преку Центарот за социјални 
работи во Тетово, 1ќе му постави привремен застап-
ник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 495/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор 
за предлог за издавање платен налог на тужителот 
ОП „Осогово" — Скопје против тужениот Имери 
Винету од с. Жировница, сега на привремена работа 
во СР Германија, со непозната адреса. Вредност на 
спорот 1395,70 динари. 

На тужениот му се поставува за привремен зас-
тапник Тримчески Ратко, социјален работник во Цен-
тарот за социјална работа во Гостивар. Привремениот 
застапник ќе го застапува тужениот во текот на 
постапката се додека не се јави лично или негов 
полномошник односно додека Органот за старател-
ство не го извести судот дека му поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, ПЛ. бр. 35/91. 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 

Пред Општинскиот суд во Крива Паланка се во-
ди спор за развод на брак по тужбата на тужителка-
та Даница Ристовска од Крива Паланка, против ту-
жениот Драган Ристовски, на привремена работа во 
'Франција, со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужениот му е пос-
тавен адвокатот Филип Митовски од Крива Паланка, 
кој во постапката ќе ги преземе сите права и обвр-
ски на законски застапник, се додека тужениот или 
негов полномошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Крива Паланка, П. бр. 
373/90. (243) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред овој суд е поведена постапка по тужбата 
на тужителот Електростопанство на Македонија — 
Скопје, погон Електрострумица од Струмица, против 
тужениот Тасев Ванчо од Струмица, ул. „Дрварска“ 
бр. 43, со непозната адреса. 

Се повикува Тасев Ванчо од Струмица да се( 
јави во Општинскиот суд во Струмица или, пак, да 
достави точна адреса на живеење во рок од 15 де-
на. Ако лицето не се јави во одредениот рок или, 
пак, не достави точна адреса на живеење, ќе биде 
застапува!! од Лидија Аризанова од Струмица, ул. 
„Ленинова“ бр. 62, стручен соработник во Општин-
скиот суд во Струмица, се додека истиот не се јади 
или, пак, не достави свој полномошник кој ќ е го 
застапува во спорот. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 834/91 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип се води постап-
ка за оспорување на татковство по тужбата на тужи-
телката Есма Мемиш против тужениот Рецепи Скен-

дер од с. Светле — Подуево. 
Вредност на спорот lOOO,OO динари. 
Се повикува тужениот Реџепи Скендер од С; 

Светле — Подуево да се јави пред Општинскиот суд 
во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на овој 
оглас, да достави своја точна адреса или постави 
свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му поста-
ви привремен застапник кој ќе ги штити неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Штипк П. бр. 910/91. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр. 4806 од 31. X. 1990 година, на регис-
тарска влошка б.р 2-0307-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на станбена-
та задруга под фирма: Станбена задруга „Сингелиќ“, 
Ц. О., Скопје, ул. „И. Л. Рибар“ бр. Z, Станбената 
задруга е основана со акт на основање под бр. 0101 
од 27. IV. 1990 година, а основачи се: Чангов Душко, 
Белковски Тодорче, Прлинчевиќ Македонка, Чангова 
Сузана, Лутовски Зоранчо, Давидовски Тони, Ѓуриќ 
Миодраг, Флорим Гаши, Слезенковска Светлана, Ма-
џовски Симеон, Мирчески Цеко, Соколовски Ристо, 
Бошковски Мирко, Соколовски Зоран, Павловски Ми-
лан, Илиевски Трипун, Мијалковски Милан, Арсовски 
Љупчо, Жантевски Сашо и Станковски Игор. 

Дејности на задругата се: 
— вршење на инвестициони работи за изградба 

на семејни станбени згради и станови, како и делов-
ни простории, доколку истите се наоѓаат во станбе-
ните згради во кој се наоѓаат и становите на чле-
новите на станбената задруга; 

— организирање на штедење за стан на членови-
те на задругата,-

— купување на станбени згради и станови, како 
и деловни простории доколку истите се предвидени 

во станбените згради во кој се наоѓаат и становите 
на членовите на станбената задруга заинтересирани 
за вршење на дејност со личен труд, од општествени 
правни лица за потребите на своите членови; 

— набавување на градежен и друг материјал и 
елементи потребни за изградба на станбени згради, 
станови и деловни простории за своите членови и 

— одржување на станбените згради и станови на 
членовите на задругата. 

Станбената задруга во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Станбената задруга за своите обврски сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување е Белковски То-
дорче, раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4806/90. (186) 

Окружниот стопански суд; во Скопје, со реше-
нието Срег, бр. 6362/90 од 27. II. 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-22-2-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар следното Се брише Основната зад-
ружна организација за земјоделско производство 
,.Шар“ - Тетово, ул. „Лазарска“ бб, во состав на 
Земјоделско-пчеларската задруга „Напредок. Н. Сол. 
О. со ООЗТ, Скопје, ул. „Антон Попов“, поради усог-
ласување на Земјоделско-пчеларската задруга „Напре-
док“, Н Сол. О. со ООЗТ - Скопје, ул. „Антон По-
пов“ бр. 3. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6362/90. (184) 

О Г Л А С И 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека со решението СТ бр. 1446/91 од 20. XII. 1991 
година, е отворена постапка за присилно порамнува-
ње на должникот Акционерско друштво за производ-
ство на спортска конфекција и трговија со опрема 
за спорт, лов и риболов „Македонија спорт“ — Скоп-
је, со неговите доверители. 

Понудата на должникот АД „Македонија спорт“ 
— Скопје, за присилно порамнување со неговите до-
верители гласи: 

Исплата на побарувањето на доверителите во на-
мален износ од 40% во рок од 2 години од постиг-
натото присилно порамнување. 

Се повикуваат доверителите во рок од ,30 дена ' 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Македонија“ на изводот од 
огласот за покана за склучување на присилно порам-
нување, со поднесок во 2 примероци со докази да 
му ги пријават на советот за порамнување своите по-
барувања. 

За управник на присилното порамнување се име-
нува Ѓорчески Стојан од Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 69. 

Се закажува рочиште за испитување на побару-
вањата и гласање по објавениот предлог за присил-
но порамнување за 29. I. 1992 година во 8. часот 
во овој суд, соба број 60. 

Огласот по предлогот за присилно порамнување 
е истакнат на огласна табла на овој суд на 20. XII. 
1991 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (197) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решение СТ. бр. 248/90 од 17. IX. 1991 година 
отвори стечајна постапка над „Македонска пчела“. 
Претпријатие за земјоделско производство од Скоп-
је, бул. „Јане Сандански“ бр. 51/3-1. 

За стечаен судија се именува Ружица Топличан-
ска, судија на овој суд. 
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За стечаен управник се назначува Доксе Дили-
повски од Скопје, ул. „Бриселска“ бр. 7/3-6, тел. 
258-375. Се повикуваат доверителите на стечајниот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Македонија“ до стечајниот со-
вет со пријавата во два примероци со докази. Се 
задолжуваат должниците да ги намират долговите 
спрема стечајниот должник, без одлагање. Се зака-
жува рочиште за испитување на пријавените поба-
рувања за 10 I. 1992 година во 8 часот соба бр. 81 
на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (199) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решение СТ. бр. 142/91 од 28. X. 1991 ,година 
отвори стечајна постапка на Приватното претприја-
тие „Пеко“ Кавадарци ул. „Илинденска“ бр. 60. 

За стечаен судија е именувана Рина Андреева су 
дија на овој суд. 

За стечаен управник се назначува Владо Ридов 
од Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бр. 27/а, теле-
фон 75-028. Се повикуваат доверителите да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ ,до стечајниот совет на овој суд 
со пријави во 2 примероци со докази. Се задолжу-
ваат должниците да ги измират долговите без одла,-
гање. Се закажува рочиште за испитување на поба-
рувањата на стечајниот должник за 22. I. 1992 годи-
на во 8 часот, соба број 60 при овој ,суд. Огласот е 
објавен на огласната табла на 2d. XI. 1991 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (198) 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници, 
оставински расправи, повикување на наследници со 
непознато место на живеење и слично — 400,00 ди-
нари,-

2. — Јавни наддавања и конкурси — 25,00 дина-
ри, за еден квадратен сантиметар во весникот; 

3. — Запишување во судскиот регистар на орга-
низациите на здружен труд — 160,00 динари за еден 
ред чукан на машина; 

4. — Запишување во судскиот регистар на дуќа-
ните и приватните претпријатија — 160,00 динари за 
еден ред чукан на машина; 

5. — Ликвидации и санации на работните орга-
низации — 25,00 динари за еден квадратен сантиме-
тар во весникот; 

6. — Огласување за неважни: ПЕЧАТИ И ШТЕМ-
БИЛИ — 25,00 динари од збор; 

7. — Огласување за неважни: тековни книшки, 
полиси, гарантни и кредитни писма, сервисни книш-
ки — 200,00 динари,-

8. — Меници, барирани чекови и акцептни нало-
зи — 500,00 динари; 

9. — Решение — одобрение за вршење на за-
наетчиска дејност — 300,00 динари; 

10. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни.-
работни книшки, ученички книшки, свидетелства, вое-
ни книшки, ловечки исправи, оружен лист и други 
лични документи — 150,00 динари; 

11. — Објавување акти на заедници и на работ-
ните организации' 3.500,00 динари од една страница. 

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7, 8, 9 и 
10 во „Службен весник на Република Македонија“, па-
рите треба да се испраќаат однапред на жиро смет-
ка 40100-603-12498, а за другите видови огласи пла-
ќањето ќе се врши по доставување на сметка во за-
конски рок. 

Оваа тарифа ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и ќе се применува од I. T. 
1992 година. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 4 од Законот за исплата на 

личните доходи и други ,лични примања во Репуб-
ликата („Службен весник на СРМ“ број 2/91), Ми-
нистерството за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Просечниот месечен чист личен доход по вра-

ботен ЕО Републиката во месец октомври 1991 година 
намален за ефектот од процентот на бројот на вра-
ботените кои v не исплатиле личен доход во месецот 
во кој се врши исплатата, изнесува 6.588,51 динари. 

2. Поради примена на ефектот на вработените 
кои не исплатиле личен, ДОХОД, личниот доход за ме-
сец октомври 1991 година (6.588.51 динари) споредено 
со тој од месец октомври 1990 година (3.771,00 дина-
ри).. кој е применет за исплата на пензиите за месец 
декември 1990 година, покажува пораст од 74,7%. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с. р. 

Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за 
работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 
20/90, 27/90 и 10/91), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Загарантираниот личен доход за полно работ-

но време на работникот за месец декември 1991 
година изнесува 4.770,20 динари. 

2. За остварување на правата .во областа на оп-
штествените дејности за кои основ е загарантира-
ниот личен доход, за месец декември 1991 година ТОЈ 
изнесува 3.816,10 динари. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с. р. 

СОДРЖИНА 
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1210. Одлука за разрешување од должноста су-
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1211. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Стоматолошкиот факултет 
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1212. Одлука за разрешување од функцијата 
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донија — — — — — — — — — 932 

1213. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседател и членови на коми-
сиите на Собранието на Република Маке-
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1214. Одлука за избор на. членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуа-
лен работоводен орган на РО за произ-
водство на филмови „Вардар филм“ — 
Скојпе - — — — — — — — — 932 

1215. Одлука за именување претставник на оп-
. штествената заедница во Советот на Фа-
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1218" Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на РО за производство на 
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пре,тседател и членови на Одборот за до-
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на Програмата за премер и катастар на 
недвижностите во периодот од 1991 до 
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1224. Одлука за користење на средствата за 
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општествената заедница во Советот на 
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1227. Одлука за именување претставници на Ре-
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ствено-техничка и медицинска насока 
„Мирче Ацев“ — Прилеп — — — — 

1229. Одлука за именување претставници на Ре-
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1230. Одлука за именување претставник на Ре-
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1245. Одлука за именување претставници на Ре-
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Републиката во Советот на ОУ „Чеде Фи-
липовски“ с. Врапчиште — Гостивар — 945 
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дуален работоводен орган на ОУ „Иво 
Рибар Лола“ — с. Ростуше — -— — 947 
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Канински“ — Битола — — — — — 948 

Општи акти на Фондовите и заводите 

СКОПЈЕ 
127 Одлука за преземање на работниците, оп-

ремата, инвентарот и другите работи, 
архивата, документацијата, 'средствата за 
работа и средствата на фондовите на 
Самоуправните интересни заедници за 
вработување — — — — — — — 948 

- - - 947 
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