
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, 17 декември 1991 
С к о п ј е 

Број 54 Год. XLVII 

Претплатата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 40 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1013. 
Врз основа на член 75 од Законот за надво-

решно-трговското работење („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 63/90 и 11/91), Владата на Република Македонија 
донесе 7 

О Д Л У К А 
ЗА КОНТРОЛА НА ПЛАСМАНОТ НА ВЕШТАЧКИ 

ЃУБРИВА 

1. Се воведува контрола на пласманот на произ-
ведените количини вештачки ѓубрива во ХИВ „Ве-
лес“ — Титов Велес. 

2. Произведените количини на вештачки ѓубрива 
првенствено се насочуваат за подмирување на пот-
ребите на земјоделските производители од Републи-
ка Македонија. 

3. По подмирување на целокупните потреби на 
Републиката со вештачки ѓубрива, евентуалните ви-
шоци ?ќе може да се пласираат надвор од Републи-
ката. i 

Одобрение за пласман на вештачки ѓубрива над-
вор од Републиката издава Министерството за одно-
си со странство по претходно прибавено мислење од 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и Министерството за стопанство. 

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

Бр. 23-2799/1 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1014. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за 

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

О Д Л У К А 
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА СТУДЕНТИ ОД МАКЕ-
ДОНСКО ПОТЕКЛО ШТО ЖИВЕАТ ВО HP БУГА-

РИЈА. РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И HP АЛБАНИЈА 

Член 1 
Владата на Република Македонија (во натамош-

ниот текст: Влада), ќе стипендира 30 студенти запи-
шани на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје 
и на Универзитетот во Битола како и на Теолош-
киот факултет во Скопје. 

Во учебната 1991/92 година вкупниот број на сти-
пендиите ќе се распредели на: 

— 20 студенти од HP Бугарија; 
— 5 студенти од Република Грција; и 
— 5 студенти од HP Албанија. 

Член 2 
Приемот и предавањето на документи за студен-

тите од член 1 на оваа одлука ќе се врши лично. 
Изборот на студенти ќе го врши Матицата на 

иселениците од Република Македонија и Министер-
ството за образование и физичка култура. 

Член 3 
По запишувањето на универзитетите во Републи-

ка Македонија, распоредот на студентите за сместу-
вање во студентски домови и во други соодветни об-
јекти предвидени за оваа намена, го врши Минис-
терството за образование и физичка култура во 
соработка со Матицата на иселениците од Република 
Македонија, согласно Самоуправната спогодба за 
сместување на студентите во студентски домови. 

Член 4 
Висината на стипендијата во учебната 1991/92 

година изнесува 3.000 динари. 
Средствата се обезбедуваат од Републичкиот бу-

џет преку Министерството за образование и физичка 
култура. 

Износот од став 1 на овој член секоја година ќе 
се валоризира во зависност од порастот на трошо-
ците на живот во Републиката во месец август. 

Член 5 
Студентите од член 1 на оваа одлука имаат пра-

во на здравствено осигурување, согласно со Законот 
за здравствена заштита. 

По предлог на Владата на Република Македо-
нија, а во зависност од материјалните можности на 
Републичкиот буџет, бројот на студентите може да 
се зголеми. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 23-2796/1 
28 ноември 1991 година 

Скопје 

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

1015. 
Врз основа на член 49 од Законот за Владата на 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Стручна служба на 

Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 42/91), во членот 2 се 
додава нов став кој гласи: 

„Службата ги врши и работите што се однесу-
ваат на водењето на кадровската евиденција, персо-
налните работи и постапувањето по претставките“. 

Член 2 
Во членот 3 се додаваат зборовите: „кадровската 

евиденција, персоналните работи, обработката на по-
датоците за кадрите во Републиката и стручните и 
други работи во постапувањето по претставките“. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-2813/1 
5 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

Д-р Никола Кљусев, с. р. 

1016. 
Врз основа на член 39, став 2 и 3 од Законот 

за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ 
бр. 12/87, 50/87, 7i/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90 
и 21/91), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА РИДСКО-ПЛАНИНСКИ И ПОГРАНИЧНИ 
ПОДРАЧЈА ВО КОИ ОБВРЗНИЦИТЕ ОД ЗЕМЈО-
ДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ПЛАЌА-

Њ Е НА ДАНОК ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на ридско-планин-

ски и погранични подрачја во кои обврзниците од 
земјоделска дејност се ослободуваат од плаќање на 
данок за 1991 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр. 28/91), во членот 2, во точка 
2, во насловот „погранични подрачја“ по зборот 
„Велесело" се додаваат и зборовите „Велушина и 
Граешница“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 23-2653/1 
12 декември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1017. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Вла-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ ЗА 
ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Одлуката за републичките надоместоци на 

одделни производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/91, 34/91, 37/91, 44/91, 4ЈУ91 И 
49/91), во член 4 став 1 бројот „7,00" се заменува 
со бројот „12,00". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи-. 
„На претпријатијата од областа на комуналната 

дејност што набавуваат и користат дизел гориво 
Д-1 и Д-2 за погон на моторните возила за транс-
порт на смет, за погребни услуги и за ,мотори и 
моторни возила што се користат во дистрибуцијата 
на водата за пиење, како и на претпријатијата од 
областа на рударството што набавуваат и користат 
дизел гориво Д-1 и Д-2 за погон на моторите и мо-
торните возила во внатрешниот транспорт, за купе-
ните и платените количини на дизел гориво им се 
одобрува регрес од малопродажната цена во износ 
од 7,00 динари. 

, ' Член 2 
Оваа одлука ќе се применува од 26 октомври 

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

1018. 
Врз основа на член 252 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 ноември 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „ЕДИНСТВО“, С. ДЕЛОГОЖДА, СТРУГА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Единство“, 
с. Делогожда, Струга, со која за индивидуален ра-
ботоводен орган на училиштето е именуван Лога 
Алириза, професор по хемија 

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

Бр. 17-778/28 
21 ноември 1991 година 

Скопје . 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1019. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите 

на управата (.,Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 ноември 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕ-
ПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност Михаил Апостолски самостоен референт за 
подготовка и изготвување проекти во Секторот за 
странство во ГРО „Гранит“ - Скопје, ,да биде наз-
начен за републички пазарен инспектор во Репуб-
личкиот пазарен инспекторат. ^ 

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

Бр. 17-2243/2 
21 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1020. 
Врз основа на член 141, а во врска со член 239 

од Законот за органите на управата („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република' Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 21 ноември 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 1 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОР-
ЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И ПРЕСТАНОК НА 

РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 

1. Се разрешува од должноста директор на Ре-
публичката управа за прашања на борците и воени-
те инвалиди Коста Петров, заклучно со 30 декември 
1991 година, на негово барање. 

2. На именуваниот му престанува работниот од-
нос заклучно со 30 декември 1991 година, со право 
на пензија. 

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

Бр. 23-2626/1 Бр. 17-2350/2 
12 декември 1991 година Претседател на Владата, 21 ноември 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје Д-Р Никола Кљусев, с. р.' Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 
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1021. 
Врз основа на член 94 став 3 од Законот за орга-

ните 'на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 ноември 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ 

СОВЕТ 

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Републичкиот педагошки совет, поради истек на вре-
мето за кое се именувани и тоа: 

а) претседателот: 
— д-р Симеон Гелевски; 
б) членовите: 
1. Зерин Абас, 
2. Виолета Велјановска, 
3. Елица Георгиевска, 
4. Симеонка Гучева, 
5. Апостол Горевски, 
6. Марија Заковска, 
7. д-р Драган Јанкоски, 
8. д-р Љубе Миленковски, 
9. Павлина Мисиркова, 

10. Миланка Николовска, 
11. Танка Пеева, 
12. Исмет Рамадани, 
13. Филип Секулоски, 
14. д-р Томе Николовски, 
15. м-р Иван Глигоров. 
2. За претседател и членови на Републичкиот пе-

дагошки совет се именуваат: 
а) за претседател: 
— д-р Александар Стојмилов, редовен професор 

на Природно-математичкиот факултет во Скопје; 
б) за членови: 
1. м-р Екатерина Бабамова, асистент на Фило-
лошкиот факултет во Скопје; 
2. Мирослав Бошковиќ, професор во УСО „Нико-

ла Тесла“ — Скопје,-
3. Биљана Витанова, професор во УСО ,Јане Сан-

дански“ — Струмица; 
4. Игне Доневски, директор на УСО Автосообра 

ќаен училишен центар — Скопје; 
5. Владимир Дунимагловски, директор на ОУ „Ве-

ра Циривири Трена“ — Скопје; 
6. Гордана Гурчинова, професор во Гимназијата 

,Јосип Броз Тито“ — Скопје; 
7. Рам Хаскај, директор на Гимназијата „Зеф 

Љуш Марку“ — Скопје; 
8. Цане Котевски, професор во Електротехнич-

киот училишен центар — Скопје; 
9. Лилјана Мишева, директор на ОУ „Братство-

единство" — Охрид,-
10. м-р Ненад Новковски, асистент на Природно-

математичкиот факултет во Скопје,-
11. Танка Пеева, директор на ОУ „Живко Бран-

ковски“ — Скопје; 
12. Невенка Печијарева, професор во Гимнази-

јата „Корчагин" — Скопје; 
13. Софија Стефановска, директор на Предучи-

лишната организација „13 Ноември“ — Скопје; 
14. Томислав Стојановски, директор на Земјодел-

ското училиште „Моша Пијаде“ — Тетово; 
15. Лазо Ташевски, наставник во ОУ „Климент 

Охридски“ — Скопје; 
16. Светлана Косева, наставник во ОУ „Живко 

Брајковци“ — Скопје; 
17. Исмија Шабан, наставник во ОУ „Тефејуз" — 

Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 17-2633У1 
21 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1022. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите 

на управата („Службен весцик на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 ноември 1991 година донесе, 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕ-
ПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН 
ИНСПЕКТОРАТ 

I. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност за републички санитарни инспектори во Ре-
чубличкиот санитарен и здравствен инспекторат да 
бидат назначени: 

1. Дамевска д-р Лидија, во подрачната единица 
Скопје — Кисела Вода. 

2. Давчева-Балабанова д-р Загорка, во подрач-
ната единица Скопје — Центар. 

3. Ѓорѓевска-Панова д-р Никица, во подрачната 
единица Скопје — Чаир 

4. Милетиќ д-р Златко, во подрачната единица 
Скопје — Чаир. 

5. Петревска д-р Соња, во подрачната единица 
Скопје — Гази Баба. 

6. Петрески д-р Димче, во подрачната единица 
Скопје — Гази Баба. 

7. Србаковсхи д-р Страшо, во подрачната едини-
ца Охрид. 

8. Чибишев д-р Јанчо, во подрачната единица 
Скопје — Кисела Вода. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-2641/1 
21 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1023. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 ноември 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕ-
ПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ИНС-

ПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И 
ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

I. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за републички санитарни и здравствени инспек-
тори во Републичкиот санитарен и здравствен инспек-
торат да бидат назначени: 

1. Биковска д-р Наташа, во подрачната единица 
Берово. 

2. Велјановски д-р Стево, во подрачната единица 
Демир Хисар. 

3. Везироска д-р Елизабета, во подрачната еди-
ница Прилеп. 

4. Давидовски д-р Ратко, во подрачната единица 
Тетово. 

5. Доневска д-р Татјана, во подрачната единица 
Штип. 

6. Левкова д-р Гордана, во подрачната единица 
Радовиш. 

7. Манчевски д-р Таше, во подрачната единица 
Штип. 

8. Матовска-Хаџиеленова д-р Снежана, во под-
рачната единица Тетово. 

9. Миланова д-р Марија, во подрачната единица 
Титов Велес. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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10. Митев д-р Благоја, во подрачната единица Ка-
вадарци. 

И . Стаменовски д-р Иле, во подрачната едини-
ца К. Паланка. 

12. Стојановски д-р Трајко, во подрачната едини-
ца Прилеп. 

13. Стурлакова-Коровешовска д-р Јованка, во под-
рачната единица Охрид. 

14. Тошев д-р Миле, во подрачната единица Не-
готино. 

15. Шахпаска д-р Јагода, во подрачната единица 
Делчево. 

11. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-2642/1 
21 ноември 1991 година 

Скопје 

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

1024. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 ноември 1991 година, донесе -

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕ-
ПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД - ПОДРАЧНА 
ЕДИНИЦА - КРУШЕВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност Рецеп Исламоски, референт за правна помош 
во Министерството за труд и социјална политика, 
подрачна единица Крушево, да биде назначен за ре-
публички инспектор за труд во подрачната единица 
Крушево 

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

Бр. 17-272/1 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р-

1025. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 29/89, 
11/91 и 40/90), Владата на Република Македонија, на 
седницата-одржана на 28 ноември 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Кирил и 
Методиј“ — Свети Николе, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето е именуван Симо 
Ефтимов, поранешен секретар на Претседателството 
на ОК на СКМ — Свети Николе. 

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

Бр. 17-778/29 
28 ноември 1991 година 

Скопје 

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

1026. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно PI основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
?9/89, 11/91 и 401/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - В И Н И Ц А 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Гоце Дел-
чев“ — Виница, со која за индивидуален работово-
ден орган на училиштето е именуван Тодор Димит-
ров, досегашен индивидуален работоводен орган на 
ЦОУ „Славчо Стојменски" — Виница. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се обЈави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-778/30 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р. 

1027. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ЦОУ „ИВО ЛОЛА РИБАР“, С. ДРАГОБРАШТЕ, 

ВИНИЦА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Иво Лола 
Рибар“, с. Драгобраште, Виница, со која за индиви-
дуален работоводен орган на училиштето е именуван 
Петруш Данилов, наставник по математика и физи-
ка во ова училиште. 

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

Бр. 17-778/31 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р 

1028. 
Врз основа на член 252 од Законот за преду-

гтилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „БРАЌА МИЛАДИНбВЦИ", С. 
МИЛАДИНОВЦИ, СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ. „Браќа Ми-
ладиновци“, с Миладиновци, Скопје, со која Димитар 
Јовановски, повторно е именуван за индивидуален ра-
ботоводен орган на ова училиште. 

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

Бр. 17-778/32 
28 ноември 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д,-р Никола Кљусев, с р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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1029. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „РАДЕ-КРАТОВЧЕ" - КОЧАНИ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Раде-Кра-
товче" — Кочани, со која за индивидуален работово-
ден орган на училиштето е именуван Љубомир Да-
витков, наставник по историја и географија во ова 
училиште. 

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

Бр. 17-778'33 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

1030. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („01уж-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Кирил и 
Методиј“ — Титов Велес, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето повторно е име-
нувана Милка Николова, педагог. 

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

Бр. 17-778/34 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1031. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29 /̂89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ" ^ ВИНИЦА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Славчо 
Стојменски" — Виница, со која за индивидуален ра-
ботоводен орган на училиштето е именуван Ефтим 
Милев, наставник по географија во ова училиште. 

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

Бр. 17-778 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1032. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ - НОВ ДОЈРАН 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Кочо Ра-
цин“ Нов Дојран, со која за индивидуален работо-
воден орган на училиштето е именуван. Динчо Бош-
љакбв, вршител на должноста и одделенски настав-
ник 

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

Бр. 17-778/36 
28 ноември 1991 година „ 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1033. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“, С. БЛАТЕЦ, ВИНИЦА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Кочо Ра-
цин“, с. Блатец, Виница, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето е именуван Ни-

к о л а Пуловски, вршител на должноста и наставник 
по математика и физика во ова училиште. 

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

Бр. 17-778/37 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1034. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
2.9/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИТО“ - СТРУМИЦА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Маршал 
Тито“ — Струмица, со која Илија Николов, повтор-
но е именуван за индивидуален работоводен орган 
на ова училиште 

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

Бр. 17-778/38 
28 ноември 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 
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1035. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе ^ Ј 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“, С. СМИЛЕВО, БИТОЛА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Даме 
Груев“, с. Смилево, Битола, со која Петар Ковачев-
ски повторно е именуван за индивидуален работо-
воден орган на ова училиште. 

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

Бр. 17-778/39 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

1036. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40 90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ЦОУ „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ - БАТО“ -
КИЧЕВО 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Видое Сми-
левски - Бато'- - Кичево, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето е именуван Ву-
кашин Тодоровски, професор по географија. 

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

Бр. 17-778/40 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р, 

1037. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ЦОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, С. ОБЛЕШЕВО, 

КОЧАНИ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Климент 
Охридски“, с Облешево. Кочани, со која Јордан Јор-
данов, наставник по математика, повторно е имену-
ван за индивидуален работоводен орган на ова учи-
лиште“. 

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

Бр. 17-778/41 
28 ноември 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р 

1038. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „БРАЌА РИБАР“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ ..Браќа Ри-
бар“ — Скопје, со која за индивидуален работово-
ден, орган на училиштето е именувана Марија Тасев-
ска, наставник по историја во ова училиште 

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

Бр. 17-778/42 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на "Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р 

1039. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/33,' 
29^89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“, С. КУЧИЧИНО, КОЧАНИ 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Мирче 
Ацев“, с. Кучичино, Кочани, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето повторно е имену-
ван Никола Николов. 

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

Бр. 17-778/43 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1040. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ 
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/93, 
28/89, 11/91 и 4Q/90), Владата на^ Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „ЈЕХОНА" С. ДОБРИДОЛ - ГОСТИВАР 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Јехона", с. 
Добридол, Гостивар, со која за индивидуален ра-
ботоводен орган на училиштето е именуван Фехми 
Казими, наставник по француски јазик во ова учи-
лиште. 

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

Бр. 17-778/44 
28 ноември 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 
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1041. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишна и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „ГРАДЕЦ“, С. ГРАДЕЦ, ГОСТИВАР 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Градец“, с. 
Градец, Гостивар, со која за индивидуален работово-
ден орган на училиштето е именуван Неџат Абдула-
хи, досегашен вршител на должноста. 

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

Бр. 17-778/45 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1042. 
Врз основа.на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19^83, 
29/89, 11/91 и 401/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана па 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „ВЕРА Ј О Ц И Ќ “ - СКОПЈЕ 

- 1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Вера Јоциќ“ 
— Скопје, со која за индивидуален работоводен ор-
ган на училиштето повторно е именувана Драгица 
Мучевска, педагог. 

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

Бр. 17-778/46 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1043. 
Врз основа на член 252 бд Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ОУ „КОСТА РАЦИН“, С. БРВЕНИЦА, БЕРОВО 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ ,„Коста Ра-
цин“, с. Брвенр?ца, Тетово, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето е именуван Мило-
рад Веселиноски, досегашен вршител на должноста 
и наставник по биологија. 

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

Бр. 17-778/47 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р 

1044. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и -основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „КОЧО РАЦИН“ - ПРИЛЕП 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Кочо Рацин“ 
— Прилеп, со која за индивидуален работоводен ор-
ган на училиштето е именуван Боро Стојкоски, нас-
тавник по физика и хемија. 

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

Бр. 17-778/48 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1045. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ - ПРИЛЕП 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Јосип Броз 
Тито“ — Прилеп, со која за индивидуален работово-
ден орган на училиштето повторно е именуван Бла-
гоја Николоски 

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

Бр. 17-778/49 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1046. 
Врз основа на член ,252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „КОЧО РАЦИН“ - КУМАНОВО 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Кочо Ра-
цин“ — Куманово со која . за индивидуален работо-
воден орган на училиштето повторно е именуван 
Миле Петрушевски. 

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

Бр. 17-778/50 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 
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1047. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија/, на седницата одржана на 28 ноември 1991- го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „БРАЌА РИБАР“, С. ТАБАНОВЦЕ, 
КУМАНОВО 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Браќа Ри-
бар“ с. Табановце, Куманово, со која за индивидуа-
лен работоводен орган на училиштето повторно е 
именуван Радослав Грујиќ, наставник по математика. 

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

Бр. 17-778/51 
28 ноември 1991 година 

Скопје' 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р 

1048. 
Врз основа на член 252 од Законот за предочи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/93, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА 

1. Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на Одлуката на Советот на ОУ „Браќа Мила-
диновци“ — Струга, со која за индивидуален рабо-
товоден орган на училиштето повторно е именуван 
Никола Ѓуроски 

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

Бр. 17-778/52 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1049. 
Врз основа на член 252 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА РО ОУ , Ј О С И П БРОЗ ТИТО“ - СТРУГА 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на РО ОУ „Јосип 
Броз Тито“, Струга со која за индивидуален работо-
воден орган на училиштето повторно е именуван 
Александар Неданоски. 

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

Бр. 17-778/53 
28 ноември 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

1050. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОР-
ГАН НА ЦОУ „ЕДИНСТВО“ - МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. Владата на Република Македонија не дава. 
согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Един-
ство“ — Македонски Брод, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето е именуван Не-
делко Трајаноски, наставник по историја и геогра-
фија во ова училиште. 

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

Бр. 17-778/54 Претседател ма Владата, 
28 ноември 1991 година д р Никола Кљусев, с. р. 

Скопје 

1051. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА УЧИЛИШНИОТ ЦЕНТАР ЗА МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАНИЕ - Ш Т И П 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работниците на 
Училишниот центар за музичко образование во 
Штип, со која за индивидуален работоводен орган 
на училиштето повторно е именуван Симеон Савев. 

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

Бр. 17-778/55 Претседател на Владата, 
28 ноември 1991 година д-р Никола Кљусев, с. р. 

Скопје 

1052. 
, Врз основа на чпен 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА МУЗИЧКОТО УЧИЛИШТЕ „ВАСО КАРА ЈАНОВ“ 

- ГЕВГЕЛИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Работната заедница на Му-
зичкото училиште „Васо Карајанов" — Гевгелија, со 
која за индивидуален работоводен орган на училиш-
тето повторно е именуван Горѓе Улишев, наставник 
по теоретска настава, хор и оркестар. 

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

Бр. 17-778'56 Претседател на Владата, 
28 ноември 1991 година д-р Никола Кљусев, с, р. 

Скопје 
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1053. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА РО ЗА ОВО „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, 
С. ДРАЧЕВО, СКОПЈЕ 

1 Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Работната органи-
зација за основно воспитание и образование „Кли-
мент Охридски“, с. Драчево, Скопје, со која за ин-
дивидуален работоводен орган на организацијата по-
вторно е именувана Миланка Петрова. 

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

Бр. 17-778/57 Претседател на Владата, 
28 ноември 1991 година д-р Никола Кљусев, с. р. 

Скопје 

1054. 
Врз основа на член 252 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
19/83, 29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА РО ЗА ОВО „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ - БАТО“ 

- СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на Работната орга-
низација за основно воспитание и образование „Ви-
дое Смилевски — Бато“ — Скопје, со која за ин-
дивидуален работоводен орган на организацијата по-
вторно е именувана Јованка Стојковска. 

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

Бр. 17 778/58 Претседател на Владата, 
28 ноември 1991 година д-р Никола Кљусев, с. р. 

Скопје 

1055. 
Врз основа на член^ 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/90), Владата на Република Македо-
нија. на седницата одржана на 28 ноември 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“, С. ЛАБУНИШТА, 
СТРУГА 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност - на Одлуката на Советот на ОУ „Маршал 
Тито“, с. Лабуништа, Струга, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето е именуван Адем 
Тафилоски, наставник во ова училиште. 

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

Бр. 17-778/59 Претседател на Владата, 
28 ноември 1991 година д-р Никола Кљусев, с. р 

Скопје 

1056. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 19/83, 
29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 28 ноември 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ОУ „МАГДАЛЕНА АНТОВА“, С. КАРПОШ, 
КУМАНОВО 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на ОУ „Магдале-
на Антова“, с. Карпош, Куманово, со која за инди-
видуален работоводен орган на училиштето е имену-
ван Бранко Младеновски, досегашен индивидуален 
работоводен орган на ОУ ,„Маршал Тито“ — с. Бај-
к о в о . 

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

Бр. 17-778/60 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р. 

1057. 
Врз основа на член 153 став з, а во врска со 

член 239 од Законот за органите на управата („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДЕЖНИШТВО. СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА 

ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА И ПРЕСТАНОК НА 
РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА , 

1. Се разрешува од должноста потсекретар во 
Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и заштита на човековата околина м-р Иван 
Димитровски, заклучно со 30 декември 1991 година, 
на негово барање. 

2. На именуваниот му престанува работниот од-
нос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право 
на пензија. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. -

Бр. 17 822/3 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата! 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1058. 
Врз основа на член 36 од Законот за општестве-

на заштита на децата ' („Службен весник на СРМ“ 
бр, 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 
1991 година, донесе. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРА-
ЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗ-

РАСТ „ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА" - Ш Т И П 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на РО за згрижу-
вање, воспитание и образование на децата од пред-
училишна возраст „Вера Циривири-Трена" — Штип, 
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со која за, индивидуален работоводен орган на орга-
низацијата е именувана Слободанка Поп Андонова, 
досегашен вршител на должноста. 

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

Бр. 17-967/7 
28 ноември 1991 година 

Скопје 

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

1059. 

Врз основа на член 36 од Законот за опште-
ствена заштита на децата („Службен-весник на СРМ“ 
бр. 6/81, 40/87, 1Z/91 и 38/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ. ВОСПИТАНИЕ И ОБРА-
ЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗ-

РАСТ „ЦАРКА АНДРЕЕВСКА“ - КРАТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Работната заедница на РО 
за згрижување, воспитание и образование на деца, 
од предучилишна возраст „Царка Андреевска“ — 
Кратово, со која за индивидуален работоводен орган 
на организацијата повторно е именувана Ленче Јо-
вановска. 

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

Бр. 17-967/8 
28 ноември 1991 година 

Скопје 

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

1060. 
Врз основа на член 36 од , Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81, 40/Ѕ7, 17/91 и 38/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 
1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ Р1НДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРА-

ЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА 
ВОЗРАСТ „25 МАЈ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката н а . Советот на РО за згрижу-
вање, воспитание и образование на деца од пред-
училишна возраст „25 Мај“ — Скопје, со која за 
индивидуален работоводен орган на организацијата 
повторно е именувана Павлина Мисиркова 

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

Бр. 17-967/9 
28 ноември 1991 година 

Скопје 

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

1061. 
Врз основа на член 36 од Законот за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81, 40/Ѕ7, 17/91 и 38/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 
1991 година^ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
„8 МАРТ“ - СТРУГА 

1. Владата на Република Македонија дава со 
гласност на Одлуката на Советот на РО за згрижу-
вање и воспитување „8 Март“ — Струга, со која за 
индивидуален работоводен орган на организацијата 
повторно е именувана Валентина Малеска. 

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

Бр. 17-967/10 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата; 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1062. 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за 

сценско-уметничка дејност (,,Службен весник на СРМ“ 
бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ -
СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас 
ност на Одлуката на Собирот на работниците на 
Театарот за деца и младинци - Скопје, со која за 
индивидуален работоводен орган на Театарот е име-
нуван Љубомир Чадиковски, досегашен вршител на 
должноста. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ,ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 1 

Бр. 17 1420/2 
28 ноември 1991 година 

, Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1063. 
Врз основа на член 255 од 'Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 ноември 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е.Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ООЗТ ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО 
БУРНАЗ“ - КУМАНОВО 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на ООЗТ Земјодел-
ско училиште ,.Киро Бурназ“ — Куманово, со која 
за индивидуален работоводен орган на училиштето 
повторно е именуван Глигор Зафировски. 

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

Бр. 17-1480/4 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 
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1064. 
Врз основа на член 255 од Законот, за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12(/90, 11/91 И 40,91), 
“Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 ноември 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА УСО „БОРИС КИДРИЧ" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Владата на Република Македонија дава со“-
гласност на ^Одлуката на Училиштето за средно об-
разование „Борис Кидрич" — Титов Велес, со која 
за индивидуален работоводен орган на училиштето 
е именувана Тина Арсова, професор по математика 
во ова училиште. 

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

Бр. 17-1480^5 -
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

— Драга Стоиловска, доктор по медицина, на ра-
бота во ГП „Пелагонија" — Економска единица — 
Крива Паланка. 

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

Бр. 17-1575/5 
28 ноември 1991 година 

Скопје 

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

1065. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ“ бр 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
28 ноември 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБ-
ЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, 

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД 
ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „АНГЕЛ ШАЈЧЕ" 

— КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на РО за згрижување, воспитание и образование на 
деца од предучилишна возраст „Ангел Шајче" — 
Куманово се определуваат: 

Нада Ивановска, професор по југословенска 
книжевност, вработена во Народната библиотека „Та-
не Георгиевски“ — Куманово, 

— Цветан Јакимовски, дипломиран правник- вра 
ботен во КИК „Куманово“ — Куманово. 

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

Бр. 17-1575/4 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р. 

1067. 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за 

сценско-уметкичка дејност („Службен весник на СРМ“ 
бр. 4/86 и 51/88), 'Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА ПАРТИЗАНСКИОТ ДОМ „САНДЕВО“, 
С. САНДЕВО, СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на Парти-
занскиот дом „Сандево“, с. Сандево, Скопје, со која 
за индивидуален работоводен орган на Домот по-
вторно е именуван Живко Андоновски. 

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

Бр. 17-1845/2 
28 ноември 1991 година 

Скопје 

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

1066. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен .весник 
на СРМ“ бр 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 28 
ноември 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБ-
ЛИКАТА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИШ-
НО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА 

„ИВО РИБАР ЛОЛА“ - КРИВА ПАЛАНКА 

1. За претставници на Републиката во Организа-
цијата за предучилишно воспитание и образование 
на деца „Иво Рибар Лола“ — Крива Паланка се 
определуваат: 

— Веселинка Давидовска, педагог во Центарот 
за социјални работи во Крива Паланка, 

1068. 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за 

сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ 
бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ 

— ПРОБИШТИП 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работниците на 
Домот на културата „Злетовски рудар“ — Проби-
штип, со која за индивидуален работоводен орган 
на Домот е именуван Страшко Милошевски, рако-
водител на драмскиот аматеризам во Домот. 

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

Бр. 17-1845/3 
28 ноември 1991 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р 
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1069. 
Врз основа на член 255 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на '28 ноември 1991 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ 
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ 

- СТРУГА 

1. Владата на Република Македонија дава со 
гласност на Одлуката на Советот на Ученичкиот дом 
„Браќа Миладиновци“ — Струга, со која за индиви-
дуален работоводен орган на Домот е именуван 
Никола Стефаноски, воспитувач во Домот. 

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

Бр. 17-2172/2 
28 номерви 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

1070. 
Врз основа на член 35 став 1 од Законот за 

библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ 
бр 35/84 и 51/88), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 ноември 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" 

- ОХРИД 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе 
на Градската библиотека „Григор Прличев" - Ох-
рид, со која за индивидуален работоводен орган на 
Библиотеката е именуван Славе Банароски, библио-
текар во оваа библиотека. 

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

Бр. 17-2715/1 
28 ноември 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

1071. 
Врз основа на член 35 став 1 од Законот за 

библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ 
бр. 35/84 и 51/88), Владата на' Република Македонија, 
на седницата одржана на 28, ноември 1991 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИК" 

- ГОСТИВАР 

1. Владата на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе 
на Народната матична библиотека „Вук Караџиќ" — 
Гостивар, со која за индивидуален работоводен ор-
ган на Библиотеката повторно е именувана Ружа 
Горчиноска. 

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

Бр. 17-2715/2 
28 ноември 1991 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

1072. 
Врз основа на член 35 став 1 од Законот за 

библиотечната дејност (,.Службен весник на СРМ“ 
бр. 35/84 и 51/88), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на ^ 28 ноември 1991 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ -

ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Владата на Република Македонија дава ' со-
гласност на Одлуката на Собирот на работниците на 
Матичната библиотека ,„Гоце Делчев“ — Титов Велес, 
со која за индивидуален работоводен орган на Би-
блиотеката повторно е именувана Елена Камилова. 

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

Бр. 17-2715/3 
28 ноември 1991 година 

Скопје 

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

1073. 

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 
заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ-' бр. 18/76, 18/82 и 37/86), Ми-
нистерството за здравство донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИ-
ЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ 
БОЛЕСТИ ВО 1992 ГОДИНА 

Во 1992 година имунизацијата ќе се спроведува 
континуирано и по епидемиолошки индикации: 

I. Задолжителна имунизација ќе се спроведува 
континуирано против: туберколозата (Tuberculosis), 
дифтерија (Diphtheria), голема кашлица (Pertussis), 
детска парализа (Poliomyelitis acuta), мали сипаници 
(Morbilli), заушки (Parotitis), и црвенка (Rubeola) за 
сите лица од определена возраст според оваа про-
грама. 

II. Задолжителна имунизација ќ е се спроведува 
по епидемиолошка индикација против; мали сипани-
ци (Morbilli), туберкулоза (Tuberculosis), беснило 
(Lyssa), жолта треска (Feabris Flava) , колера (Cho-
lera), цревен тифус (Typhus abdominalis) , тетанус 
(Tetanus) и Хепатитис Б. 

Задолжителна имунизација против заразните бо-
лести од точка I се спроведува — континуирано во 
текот на целата година, согласно член 8 од Правил-
никот за условите и начинот на вршење задолжи-
телна имунизација, серопрофилакса и хемиопрсфи-
лакса против заразни болести и за лицата кои под-
лежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
08/91). 

I. КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА 

1. имунизација против туберзулоза: 
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца без тестирање до крајот на пр-

вата година од животот, j 

2) на сите лица од навршена прва година до на-
вршени 13 години со претходно тестирање кои при-
марно не сe вакцинира, ако не реагираат на тубер-
кулин или кај кои реакцијата на туберкулин во 
пречник е помала од 6 мм. 
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Ревакцинирање се врши: 
1) на сите лица на 7 години од животот, од-

носно во првото одделение на основното училиште 
со претходно тестирање,-

2) на сите лица во четиринаесетата година од 
животот односно во завршното, одделение на основ-
ното училиште со претходно тестирање 

2 Имунизација против дифтерија, тетанус и го-
лема кашлица-

А Вакцинирање се врши-. 
3) на сите деца родени од 1. X. 1991 г. до 30. 

IX. 1992 година на возраст определена со календа-
рот за имунизација, 

2) на сите деца, до навршена петгодишна воз-
раст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани, а не 
прележале голема кашлица. 

Б. РеБакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирање во 1991 

година против дифтерија„ тетанус и голема кашлица, 
на возраст определена со календарот за имуниза-
ција; 

2) на сите деца комплетно вакцинирани до пет-
годишна возраст, ако од вакцинацијата поминало 
најмалку една 1 0 д и н а , а не повеќе од две години; 

3. на сите деца во четвртата година на возраст, 
против голема кашлица ако претходно биле вакци-
нирани и ревакцинирани според календарот за иму-
низација 

3 Имунизација против дифтерија и тетанус 
А. Вакцинирање се врши-
1) на сите деца до петгодишна возраст кои не 

се вакцинирани, а ја прележале големата кашлица 
2) на сите деца родени од 1978 година наваму 

кои не биле уредно вакцинирани против дифтерија 
и- тетанус. 

Б Ревакцинирање се врши. 
1) на сите деца во седмата година (прво одде-

ление на основното училиште) и четиринаесеттата го-
дина (завршено одделение на основното училиште) 
кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани 
против дифтерија и тетанус според календарот за 
имунизација, 

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст 
вакцинирани првпат во 1991 година против дифте-
рија и тетанус, ако од вакцинирањето поминала ед-
на година. 

Имунизација на лица постари од 7 години се 
bpnm со посебни Ди-Те вакцини (про адултис). 

А. Вакцинирање се в р т и 
4. Имунизација против тетанус: 
1) на сите лица од навршени четиринаесет го-

дини до навршени 18 години, кои порано не биле 
имунизирани против тетанус 

Б Ревакцинирање се врши: ' 
1) на сите лица од о с у м н а е с е т к а односно завр-

шната година на втор степен од средното насочено 
образование, кои претходно биле имунизирани и ре-
имунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер 
односно Ди-Те или Те; 

2) на сите лица од четиринаесет години до осум-
наесет години возраст кои во 1991 година биле за 
првпат имунизирани против тетанус, ако од имунизи-
рањето поминало една година 

5 Имунизација. против детска парализа. 
А Вакцинирање се врши-
1)на сите деца родени од 1. X. 1991 година до 
IX 1Ѕ92 година, според календарот за имуни-

зација, 
2) на сите деца родени од 1. I. 1978 до 30. IX 

1991 година кои порано не биле вакцинирани 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1991 

година, ако од вакцинирањето поминало една го-
дина, 

2) на сите деца во седмата година, односно во 
првото одделение на основното училиште и во чети-
ринаесетата година, односно во завршното одделе-
ние на основното училиште. 

6. Имунизација против мали сипаници 
А Вакцинирање се врши 
1) на сите деца од навршени 12 месеци до навр-

шена 14 годишна возраст, кои не прележале мали 
сипаници. По правило имунизацијата мора да се 
изврши најдоцна до наполнети 18 месеци возраст. 

Б. Ревакцинирање се врши-
1) на сите деца во Т одделение во почетокот на 

училишната година, а најдоцна до крајот на ок-
томври 

7. Имунизација против заушки-
А. Вакцинирање се врши-
1) на сите деца од навршени 12 месеци до на-

вршени 2 години возраст и тоа со еднократно вак-
цинирање. 

Вакцинирањето се врши, по правило, истовреме-
но со вакцинирањето против мали сипаници, со да-
вање на комбинирана вакцина; 

8) имунизација против рубеола кај сите женски 
деца во VIII одделение односно 14 годишна воз-
раст. 

Имунизацијата против определените заразни бо-
лести во оваа програма се врши по следниот: 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

Возраст на лица 
што подлежат на 
имунизација 

Болест против која 
се врши имунизација 

Вакцинација 
Ревакцинација 

до 1 година 
4,5 и 6 м. 
4,5 1/2 И 7 M. 
13 месеци 
18 месеци 
20 месеци 
4 години 
7 години (I одд.) 

14 години (VIII одд.) 
14 години (VIII одд.) 
14 години (VIII одд.) 

18 години“' 

Туберкулоза (без тестирање) 
Дифтерија, тетанус, пертусис (3 дози) 
Детска парализа (3 дози тритипна вакцина) 
Мали сипаници, заушки 
Дифтерија, тетанус, пертусис 
Детска парализа (1 доза) 
Пертусис (1 доза) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Морбили 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија тетанус (1 доза) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Рубеола (само за женски деца) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија тетанус (1 доза) 
Тетанус (1 доза) 

вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
Т ревакцинирање 
I ревакцинирање 
II ревакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 
II ревакцинирање 
II ревакцинирање 
II ревакцинирање 
имунизација 
III ревакцинирање 
III ревакцинирање 
IV ревакцинирање 

џ или во завршната година на втор степен од средното насочено образование. 
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II. ИМУНИЗАЦИЈА ПО ЕПИДЕМИОЛОШКА 
ИНДИКАЦИЈА 

1. На задолжителна имунизација против мали 
сипаници ако постои епидемиолошка индикација под-
лежат лица од наполнети 6 до 12 месеци, со тоа што 
таквите лица треба повторно задолжително да се 
вакцинираат по наполнети 15 месеци, а најдоцна до 
наполнети 2 години возраст. 

На имунизација против мали сипаници подлежат 
и лица од наполнети 18 месеци до наполнети 14 
години возраст што се вакцинирани против мали 
сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки инди-
кации (заболувања на вакцинираните, епидемија на 
мали сипаници кај децата од таа возраст), што ги 
утврди надлежниот орган во Републиката и ако од 
претходното вакцинирање против мали сипаници из-
минало повеќе од една година. 

2. На задолжителна имунизација против туберку-
лоза подлежат лица до 25 години возраст кои се по-
себно изложени на туберкудозна инфекција (контак-
ти во семејството со заболени од туберкулоза и лица 
кои почнуваат со работа во организации на здружен 
труд во областа на здравство што се занимаваат со 
дијагностика и лекување на туберкулоза или поро-
дилишта и детски предучилишни установи) 

3. На задолжителна имунизација против тетанус 
подлежат сите лица над 18 годишна возраст во слу-
чај на повреда, ако дотогаш против тетанус не се 
вакцинирани или комплетно вакцинирани, немаат 
доказ за вакцинирањето или поминале повеќе од 10 
години од последното вакцинирање, односно ревак-
цинирање 

Имунизацијата против тетанус за овие лица се 
врши согласно чл. 22, 27, 52 и 53 од Правилникот за 
условите и начинот на вршењето задолжителна иму-
низација, серопрофилакса и хемиопрофилакса про-
тив заразните болести и за лица што подлежат на 
таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 68/91). 

4. На задолжителна имунизација против беснило 
подлежат сите лица изложени на инфекција со виру-
сот на беснило и тоа-

1) лице што го каси ало или на друг начин по-
вредило бесно или на беснило сомнително диво или 
домашно животно,-

2) лице што го каснало или на друг начин ра-
нило куче или мачка или друго животно кое не мо-
же да се подложи на десетдневна ветеринарска кон-
трола г 

3) лице што го каснало куче или мачка или 
друго животно кое во рок од 10 дена од раната ќ е 
покаже знаци на беснило, ќе пцовиса, ќе биде 
убиено или ќе отскита,- 4 

4) лице што можело да се зарази со вирус на 
беснило преку слузницата или оштетена кожа. 

Имунизација против беснило се врши согласно 
чл. 41, 42, 43, 44, 50 и 51 од Правилникот за усло-
вите и начинот на вршење задолжителна имуниза-
ција, серопрофилакса и хемопрофилакса против за-
разни болести и за лица кои подлежат на таа об-
врска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 68/91). 

5. На задолжителна имунизација против жолта 
треска подлежат лицата што патуваат во земја во 
која постои таа болест или која бара имунизација 
против таа болест, а се врши со давање на една 
доза вакцина најдоцна 10 дена пред доаѓањето на 
ендемското подрачје. Повторна имунизација се врши 
по 10 години. 

6. На задолжителна имунизација против колера, 
подлежат лицата што. патуваат во земји која бара 
имунизација против таа болест, а се врши со давање 
на две дози вакцина во растојание од најмалку осум 
дена. Повторна имунизација се врши по шест месеци. 

7. На задолжителна имунизација против цревен 
тифус подлежат: 

1) лица вработени на чистење на канализација, 
чистење на септички јами, отстранување на ѓубре и 
други отпадни материи од населби, 

2) лица што живеат во заедничко домаќинство 
со бацилоносител на цревен тифус, 

3) лица , според епидемиолошки индикации што 
ќ е ги утврди надлежниот орган во Републиката. 

Имунизација против цревен тифус се врши со 
давање на две дози вакцина во растојание кое не 
смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго 
од три месеци, а повторна имунизација — со давање 
на една доза вакцина 

Ревакцинација на лицата што подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус се 
врши по истекот на една година од денот на имуни-
зацијата, а се повторува секои три години се додека 
тие лица се вработени на определени работи односно 
се додека постојат епидемиолошки индикации. 

8 Имунизација против хепатитис Б 
Имунизацијата против хепатитис Б се врши со 

вакцинирање и ревакцинирање со вакцина против хе-
патитис Б произведена со метода на генетски ин-
жињеринг. 

Имунизацијата против хепатитис Б се врши во 
текот на целата година. 

На имунизација против хепатитис Б подлежат 
сите лица изложени на зараза: 

I. Здравствените и други работници кои при сво-
јата секојдневна стручна работа се изложени на 
опасност од вирусот на хепатит Б при што приори-
тет на вакцинирање имаат лица кои работат во: 

1. Центрите за дијализа,-
2. Институтите за патологија и судска медицина 

и имаат непосреден допир со крв, лешеви и ^ л а -
чевини,-

3. Лабораториите кои работат со крв; 
4. Единиците за трансфузиологија'; 
5. Хепатолошки одделенија; 
6 Стоматолошки одделенија; 
7. Гастроентеролопжи одделенија; 
8. Хируршки^ кардиолошки и гинеколошко-аку-

шерски одделенија; 
9. Одделенија за интензивна нега; 

10. Одделенија за заразни болести,-
11. Заводи за ментално ретардирани лица; 
12 Службите за итна медицинска помои . 
II Покрај лицата наведени под I на задолжи 

тел на имунизација против вирусен хепатит Б под-
лежат . 

1. новороденчиња од HBsAg позитивни мајки; 
2. студенти на медицина пред запишување на пет-

ти семестар; 
3. ученици во средно медицинско училиште из-

ложени на опасност од зараза со Вирусот на Б хе-
патит. 

4. болни на хемоди јал иза,,-
5. полни партнери на HVsAg позитивни лица,-
6. штитеници на заводи за ментално ретарди-

рани ; 
7. интервенс^и наркомани,-
8. хемофиличар^ 
Задолжителна имунизација против вирусен хепа-

титис Б се врши по претходно испитување на при-
суство на маркери на хепатитис Б (HBsAg, Ant i HBs, 
Ant i НВс). 

На задолжителна имунизација не подлежат лица 
ка ј кои е утврдено присуство на маркери на хепатитис 
Б (HBsAg, Anti, HBs, Anti, HBe). 

— имунизација против хепатитис Б се спроведува 
без претходно испитување ка ј новороденчињата, сту 
дентите на медицина и учениците од средно меди-
цинските училишта. 

Вакцинација се врши согласно чл. 38 и 39 од 
Правилникот за условите и начинот на вршење за^ 
должителна имунизација, серопрофилакса и хемио-
профилакса против заразни болести за лицата кои 
подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 68/91). 

Ревакцинација се врши со давање на една доза 
вакцина на секој пет години се додека траат епи-
демиолошките индикации. 

На серопрофилакса подлежат новороденчиња на 
HByAg позитивни мајки и лица што имале акцидент 
со инфективен материјал, веднаш по -утврдената ин-
дикација, со истовремено отпочнување на вакцина-
ција против хепатитис Б. 
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Програмата ќе се финансира од Фондот за здрав-
ствено осигурување, врз основа на Ценовникот за 
здравствените услуги. 

Оваа програма ќ е се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќ е се применува од 1 
јануари 1992 година. 

Бр. 15-1619/1 Министер за здравство, 
3 декември 1991 година д-р Перко Колевски, с. р 

Скопје 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод па 
брак по тужбата на тужителката Касуми Зарифе од 
Скопје, ул. „213-а" бр. 56-а, против тужениот Касу-
ми Јахир, кој се наоѓа во Швајцарија, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Касуми Јахир да се Јави 
во судот во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. Во спротивно, постапката ќе про-
должи со тоа што судот ќе му постави привремен ста-
рател до завршувањето на оваа постапка. 

Од Општинскиот суд Скопје I — СКОПЈС, X П. 
бр. 3551/91. (234) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор за утврдување 

право на сопственост по тужбата на тужителката 
Нишаниева Слоботка од Скопје, ул. „Роберт Кох“ 
бр. 4, против тужениот Гогов Ангелко од Скопје. 

Се повикува тужениот Гогов Ангелко да се ia-
ви во рок од 30 дена во овој суд или во истиот 
рок да ја. достави сегашната адреса на живеење. . 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 де-
на, на истиот ќе му биде одредел привремен ста-
рател всГ смисла на чл. 84 од ЗПП кој ќе ги за-
стапува неговите интереси пред судот до окончу-
вањето на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П. 
бр. 1947/91. (226) 

Пред овој суд заведена е тужба за развод на 
брак на тужителот Стојковиќ Герасим од Скопје, 
ул. „Љуботенски пат“ бр. 11, против тужената Свет-
лана Егорова, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Светлана Егорова да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавување 
на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во определениот 
рок, ќе и биде одреден привремен старател во сми-
сла на чл. 84 од ЗПП кој ќе ги застапува нејзините 
интереси пред судот до окончувањето на постап-
ката или до нејзиното појавување во су пот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П 
бр. 2637/91. (227) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка 
за поништување на чековите со сериски бр. Д 
17735145 и А 17735143, трасирани за наплата кај 
Стопанска банка — Гевгелија, кои се во бланко 
форма и ја задолжуваат сметката на подносителот на 
предлогот за поништување на овие чекови Линков 
Костадин с. Мрзенци, со тековна картица бр. 2082/08. 

Се повикуваат сите лица ка ј кои се наоѓаат за-
губените чекови и лицата на кои им е познато ка-
де тие се наоѓаат, да се јават во Општинскиот суд 
во Гевгелија во рок од 30 дена ед објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на Република Маке-
донија“. Во истиот рок секое заинтересирано лице 
може' да вложи приговор против предлогот за по-
ништување на чековите. 

Должникот на овие чекови не може полноваж-
но да ја исполни својата обврска, да ги обнови или 
замени чековите, ниту имателот смее да ги прене-
сува правата од овие чекови. 

Доколку огласниот рок истече без приговори и 
успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе би-
дат поништени. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 138/91. 

Општинскиот суд во Гевгелија по зеде постапка 
за поништување на чекови со сериските броеви 
17540165 и чековите под број 17650198 до 17650200, 
кои шест чекови се трасирани за наплата ири Сто-
панска банка — Гевгелија, се во бланко форма и 
ја задолжуваат сметката на подносителот на предло-
гот за поништување на чекови Жчвко Аврамов од 
Богданци, со тековна картица бр. 847/60, како и се-
думте чекови издадени во Љубљанска банка '— Де-
ловница Гевгелија, на исто име под бр. 586639 и 
586640 и чековите од бр. 790966 до 790.970, сите тра-
сирани за наплата при Љубљанска банка — Делов-
ница Гевгелија, издадени на тековна картица бр. 
344/52. 

Се повикуваат сите лица к а ј кои се наоѓаат ци-
тираните чекови и лицата на кои им е познато ка-
де тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд 
во Гевгелија, во рок од 60 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас во „Службен: весник на Ре-
публика Македонија“. 

Во истиот рок секое заинтересирано лице мо-
же да вложи приговор против предлогот за пониш-
тување на чековите. 

Се напоменува на должниког дека по овие че-
кови не може полноважно да ја исполни својата 
обврска, да ги обнови или замени чековите, да из-
даде нови ниту имателот смее да ги пренесува пра-
вата од чековите. 

Доколку огласниот рок истече без приговор или 
успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе би-
дат поништени. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 141/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за враќање на ства-
ри по тужбата на тужителката Рецепи Вјолца од 
Призрен, против тужениот Абдулнасер Рецепи, ул. 
„Браќа Миладиновци“ бр. 221/II, сега со непозната 
адреса во Германија. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на жи-
веење, се повикува да се јави во судот во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот или да постави 
полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави 
привремен старател ко ј ќе ги штити неговите пра-
ва и интереси се до окончувањето на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1469/91. 

Пред Општинскиот суд во Тетозо се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Неи-
ми Љуљзиме од с. Слатина против тужениот Неими 
Нури од с. Слатина, сега со непозната адреса во 
СР Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да до-
стави точна адреса или да одреди полномошник кој 
ќе го застапува по овој предмет. 

По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе 
му постави привремен застапник преку Центарот за 
социјални работи во Тетово кој ќе ги штити него-
вите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во 'Гетово, П. бр. 1031/У1. 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решение СТ. бр. 574/91 од 23. X 1991 година 
отвори стечајна постапка над Претпријатието за из-
ведување на градежни работи „Греидинг" од Скоп-
је ул. „Бутелска“ бр. 6-2-А. 
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За стечаен судија се именува Слободан Џипу-
нов, судија на овој суд. 

За стечаен управник се назначува Горчиноски 
Марко од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, тел. 
263-975. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен лист 
на СФРЈ“, до стечајниот совет на овој суд со пријави 
во два примероци со докази. Се задолжуваат долж-
ниците да ги намират долговите кон стечајниот долж-
ник без одлагање. Се закажува рочиште за испитува-
ње на пријавените побарувања на доверителите на 
стечајниот должник на ден 10. I 1992 година во и,00 
часот, соба бр. 81 на овој суд. 

Од Окружниот, стопански суд во Скопје. (189; 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: „П.П.С. „Весна“ увоз-извоз — Струмица“ се ог-
ласуваат за неважни. 13085) 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Претпријатие за промет на големо и мало „Ре-
ка“ П.О. — с. Липково — Куманово“ се огласуваат 
за неважни. (3086) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Кому-
нална продавница „Рето" Асиме Љута Тел. 269-656 — 
CKonje" се огласува за неважен. (3088) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Прет-
пријатие за производство, промет и преработка 
„С.О.П.Д.О. — Експорт-импорт“ — Скопје“ се ог-
ласува за неважен. (3089) 

Загубениот печат под назив: „ППС „Деспина“ — 
Кочани“ се огласува за неважен. (3223) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решение СТ, бр. 17/90 од 16. X. 1991 година 
отвори постапка за присилно порамнување н,ад сте-
чај“ниот должник Претпријатие во општествена сол 
ственост „Трговија“ од Скопје, со неговите довери-
тели. 

Предлогот за присилно порамнување на стечајни 
от должник со неговите доверители гласи: Плаќањето 
на долговите на стечајниот должник кон доверители-
те ќе се изврши во рок од 2 години сметано од де-
нот на постигнатото порамнување во висина од 100% 
од долгот утврден на денот на порамнувањето. 

За управник на присилното порамнување се казна 
чува Миревски Божидар, од Скопје, ул. „Владимир Ко-
маров“ бр 14-2/5, тел. 423-848. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник: да ги пријават своите побарувања во рок од 2С 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Македонија“, до советот за порамнува-
ње на овој суд оо пријави во два примероци со до 
кази. Се закажува рочиште за утводување на прија-
вените побарувања на доверителите и гласање по пред 
логот за присилно порамнување на ден 10. I. 1992 го-
дина во 8,00 часот, соба бр. 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд оо Скопје. (19С) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де 
ка со решение СТ. бр. 1101/91 од 19. IX 1991 го-
дина отвори стечајна постапка н,ад Градежната за-
наетчиска задруга „Екстериер“ од Скопје. 

За стечаен судија се именува Стеван Петанче-
ски, судија на овој суд. За стечаен управник се на-
значува Доксе Филиповски од Скопје, ул. „Брисел-
ска“ бр. 7/3-6, тел. 258-375., 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Македонија“, со пријава во два при-
мероци со докази, до стечајниот совет на овој суд. 
Се задолжуваат должниците да ги намират д о л о -
вите кон стечајниот должник без одлагање. Се зака-
жува рочиште за испитување на побарувањата на 
доверителите на - ден 10. I 1992 година во 8,30 ча-
сот, соба бр. 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (191) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Претпријатие за градежништво и промет на 
големо и мало „Секо“ извоз-увоз — Скопје“ се ог-
ласуваат за неважни. (308о) 

Загубениот печат под назив: „Договорно прет-
пријатие за градежмо-занатски работи, производство, 
доработка и промет на големо и мало „Темпо“ ц.о. -
Скопје“ се огласува за неважен. (3083) 

Загубените тркалезен печат и штембил под на-
зив: „Производно, трговско, транспортно угостител-
ско претпријатие „БОА“ — Д.О.О. Експорт-импорт — 
Скопје“ се огласуваат за неважни. (3084) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Бланко потпишани акцептни налози и печати-
рани од ППЕП „Интерелектроник" од Скопје, од 
бр. 6547935 , ДО 6547945. ((3087) 

Чек бр. 0030000112050 од тековна сметка бр. 
0008823225, издадени од Комерцијална банка А.Д. — 
Скопје на име Томислав Арсов, ул. „Горновранов-
ска" бр. 106, Скопје. (3074Ј 

Чекови од бр. 3444865 ДО 3444880 и 5426009 и 
5426010, издаден,и од Комерцијална банка А.Д. Скоп-
је на име Виолета Николовска, Скопје. (3075) 

Картичка бр. 4775/25 И чекови ОД бр. 5882031 ДО 
5882036 и 5Ѕ82039 и 5882040, издадени од Комерци-
јална банка А.Д. — Скопје, на име Лилјана Кова-
чева, Скопје. (3076) 

Чекови од бр. 5328288 до 5328298, издадени од 
Комерцијална банка А.Д. — Скопје, на име Сера-
ф и м Китановски - Скопје. (3077) 

Чековна картичка бр. 4802/52 и чекови од бр 
44969 до 44980 и 5811388, 5811389, издадени од Ко-
мерцијална банка а д. — Скопје на име Трпана 
Шапкалијовска, Скопје. , ((3078) 

Чекови од бр. 596644 и 596645, издадени од Ју-
гобанка — Скопје на име Красимир Павлов. Скопје. 

Чек бр. 2608058, издаден од Комерцијална бан-
ка а.д. — Скопје на име Мухедин Чулевиќ, Скопје. 

Чек бр. 4127843, издаден од Комерцијална бан-
ка а.д. — Скопје на име Трајан Гориќ, Скопје. 

Чек бр. 5369732, издаден од Комерцијална бан-
ка а.д. — Скопје на име Елвис Челеби, Скопје. 

Чековна карта и чекови со сериски бр. од А 
15857607 до А 15857620 од тековна сметка бр. 
1447/81, издадени од Стопанска банка а.д. — Скопје 
— Фил јал а — Струга на име Ѓорѓовски Ненад, ул. 
„М. Тито“ бр. 4, Струга. (3234) 

Чек бр. 749176, издаден од Југобанка — Скопје 
на име Сузана Димова, ул „Варшавска“ бр. 2/1/4, 
Скопје. (3090) 

Работна книшка на име Горица Трајчевска, Кра-
тово. (3097) 

Работна книшка на име Горан Василевски, Ку-
маново. . “ (3033) 

Воена книшка на име Беџет Салаи, Тетово. 
Воена книшка на име Драган Симеуновиќ, Ма-

кедонски Брод. (3121) 
Работна книшка на име Полит Мифтари, Кума-

ново. (3122) 
Решение бр. 12-189 од 11. I 1991 година, на име 

Микајло Карамиха, Скопје. (3123) 
Решение бр. 11-591 од 1. II 1991 година на име 

Љубица Арсовска, Скопје. (3124) 
Книшка на име Михајло Деспотовски, Тетово. 
Работна книшка на име Маца Тасева, Гостивар. 
Решение Уп. бр. 12-2515. од 20. III 1990 година, 
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на име Звонко Киревски, Скопје (3138) 
Работна книшка на име Александар Вељковиќ, 

Гостивар. (3138) 
Работна книшка на име Љупчо Атанасовски, Дел-

чево. (3144) 
Решение Уп. бр. 14-235 од 18. I 1991 година, на 

име Зоран Василев, Скопје. (3146) 
Работна книшка на име Билјана Ристовска, Дел-

чево. (3153) 
Решение бр. 11-3332 од 15. VI 1990 година на име 

Марица Тодоровска, Скопје. (3154) 
Работна книшка на име Гордана Ангелова, Ко-

чани. (3159) 
Одобрение Уп. бр. 12-3069 од 12. I. 1978 година, 

на име Рајко Вељановски, СкопЈе. ((3100) 
Решение Уп. бр. 12-6074 од 17. VI 1991 година, 

на име Никола Арсовски, Скопје. (3161) 
Решение Уп. бр. 12-6205 од Ј. VIII 1988 година, 

на име Лилјана Георгиева, Скопје. (31 о2) 
Работна книшка на име Севила Бајрами, Кума-

ново . (3177) 
Решение Уп. бр. 15-3388 од 3. XII 1982 година, 

на име Воислав Еурчиновски, Скопје. (3181) 
Решение бр. 14-4706 од 20 VII 1990 година, на 

име Симчо Гинов, Скопје. (3195) 
Свидетелство за VI одделение на име Монче Го-

цев, с. Габрово, Струмица. (3203) 
Работна книшка на име Сашо Молосов, Кума-

ново. (3203) 
Воена книшка на име Меваил Рецепи, с. Дебар-

це, Тетово. (3204) 
Решение бр. 10-2566, Гостивар. (3205) 
Решение бр. 14-4018 од 14. VI 1990 година на 

име Параскева Намичева, Скопје. (3207) 
Работна книшка на име Ќен,ан: Салији. Кумано-

во. (3216) 
Работна книшка на име Марјан Цветковски, с. 

Лабуниште, Струга. (3217) 
Работна книшка на име Џумали Хасани, Гости-

вар. “ (3218) 
Чекови бр. 4809785 до 4809790 (6 чека) од те-

ковна сметка бр. 0654311, издадени од Комерцијална 
банка а.д — Скопје на име Верка Валкановска, ул. 
„Никола Малешевски“ бр. 39/II/4, Скопје. (3219) 

Чекови бр. 33133139 и 33133140, издадени од Ко-
мерцијална банка а д. — Скопје на тековна сметка 
бр. 10757-67 на име Никола Марковски, Скопје. 

Чекови од бр. 91014 до 91020, издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. — Скопје на име Мери Куз-
мановска, Скопје. ' (3221) 

Воена книшка на име Черкез Алити. Пехчево. 
Чековна картичка бр. 32972/12 и чекови од бр. 

4874490 д о 4874499 издадени од Комерцијална бан-
ка а.д — Скопје на име Светлана Јовановска, Скоп-
је (3224) 

Чековна картичка бр. 78058/46 и чекови од бр. 
3971335 до 3971338; 3971340 И ОД 126711 до 126720, 
издадени од Комерцијална банка а д., Скопје на шие 
Исмета Џуџевиќ, Скопје. (3225) 

Решение Уп. бр. 12-593 од 13. III 1990 година, 
на име Виолета Каратошева, Скопје. (3226) 

Чекови бр. 5591367 и 5591370, издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. — Скопје на име Горица Јор-
дановска, Скопје. (3229) 

Чекови ОД бр. 9482 И 9486 ДО 9489 и 1836719, 
издадени од Комерцијална банка а д — Скопје на 
име Добрила Јордановска, Скопје. (3230) 

Чекови бр. 4226645, 4226632, 4226G34 и 4226631, 
издадени од Комерцијална банка а.д. — Скопје на 
име Мариче Гашпарова, Скопје. (3232) 

Решение бр. 14-6907 од 26. X 1990 година, на 
име Александар Георгиевски, Скопје. (3233) 

Работна книшка на име Ѓорѓи Димовски, Скопје. 
Работна книшка н-а име Рецеп Исмани, Скопје. 
Свидетелство на име Наир Јусуфи, Скопје. (2645) 
Свидетелство на име Танас Петрески, Прилеп. 
Свидетелство на име Сузана Адемовска, Прилеп. 
Свидетелство на име Бора Станковиќ, Куманово. 
Свидетелство на име Слободанка Павловска, Ку-

маново. (2649) 

Свидетелство на име Агрон Мифтари, Тетово. 
Свидетелство на име Чедо Петкоски, Тетово. 
Свидетелство, на име Садби Мерсими, Гостивар. 
Свидетелство на име Фатиме Бекири, Гостивар. 
Свидетелство на име Мушереф Кадри, Гостивар. 
Свидетелство на име Фоте Атанасов, Штип. 
Свидетелство на име Панче Попоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Валентина Ѓорѓиоска, При-

леп. (2661) 
Свидетелство на име Бранислав Лазарески, Го-

стивар. (2662) 
Свидетелство на име Драгица Пеева, Штип. 
Свидетелство на име Зоранчо Манасиев, Кочани. 
Свидетелство на име Драгица Ѓоргиева, Виница. 
Диплома на име Џемаил Идризи, Тетово. (2666) 
Диплома на име Селбије Османи, Гостивар. 
Свидетелство за степен на стручна подготовка 

на име Радевска Аланка Ресен. (2668) 
Работна книшка на име Лазаревиќ Лидија, Скоп-

је. (2671) 
Работна книшка па име Дејан Шујдовиќ, Скопје. 
Работна книшка на име Даница Димитровиќ, 

Скопје. (2673) 
Свидетелство на име Башким Дурмиши, Тетово. 
Свидетелство на име Сабедин Алмани, Тетово 
Свидетелство на име Методи Митровски, Тетово. 
Свидетелство и диплома на име Марјан Срби- ' 

новски, Гостивар. (2423) 
Свидетелство на име Роберта Јовческа, Прилеп. 
Свидетелство на име Наташа Цветаноска, Тетово., 
Свидетелство на име Мухареми Зулкани, Тетово. 
Свидетелство на име Светлана Митрова, Кочани. 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Влатко Караманов, Радовиш. (3255) 
Работна книшка на име Петре Николовски, 

Скпоје. (3260) 
Свидетелство за основно образование на име Да-

мески Марјанчо, Титов Велес. (3262) 
Свидетелство на нуле Едисон Трендов, Кочани. 
Свидетелство хна име Дончо Апостоловски, Ра-

довиш (3264) 
Работна книшка на име Гоце Андреев, Скопје. 
Работна книшка на име Исљам Зитков, Скопје. 
Свидетелство на име Зоран Димитровски, Титов 

Велес. (3276) 
Свидетелство на име Идриз Џеладини, Тетово. 
Свидетелство на име Мујдин Билали, Гостивар. 
Свидетелство на име Весна Стојановска, Штип. 
Свидетелство на име Иван Попов, Виница. (3280) 
Свидетелство на име Тони Митов, Радовиш. 
Свидетелство на име Каролина Миланова, Про-

биштип. (3282) 
Свидетелство и диплома на име Љека Теута, Те-

тово. (3283) 
Свидетелство и диплома на име Даут Асани, Гос-

тивар. (3284) 
Свидетелство за I клас на име Питиќова Охрид-

ма, Титов Велес (3285) 
Работна книшка на име Рамадан Шабан, Скопје 
Работна книшка, на име Љубинка Петкова, 

Скопје “ (3289) 
Работна книшка на име Жарко Гичарев, Скопје. 
Свидетелство на име Зекирија Аведи, Битола. 
Свидетелство на име Наташа Јакимоска, Прилеп. 
Свидетелства за I и II година на име Едмонд 

Жаку, Струга (3294) 
Свидетелство на име Ангелче Нацев, Титов Ве-

лес. (3295) 
Свидетелство на име Шпреса Османи, Гостивар. 
Свидетелство на име Тони Митев Радовиш (3297) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ајдаро-

виќ Сафет, с Г Оризари, Титов Велес. (3298) 
Свидетелство за VIII одделение на име Стоилов-

ска Лидија, Титов Велес (3299) 
Работна книшка на име Марјан Јаневски, Ку-

маново. (3300) 
Работна книшка на име Ристо Поповски, Охрид„ 
Работна книшка на име Тоде Давитков, Кочани. 
Работна - книшка на име Сл,ободан Маневски, 

Скопје. . - (3303) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Ибадет 
Исмани, с. Рашче, Скопје. (3305) 

Свидетелство на име Шпреса Јонузи, Куманово. 
Свидетелства од I до IV година на име Емрула 

Укшини, Куманово. (3309) 
Свидетелство н аиме Нурија Даноска, с. Октиси, 

Струга. (3310) 
Свидетелство на иџе Анче Тасев, Кочани. (3311) 
Свидетелство на име Стојна Тодорова, Радовиш. 
Работна книшка на име Катица Паковска, Скопје. 
Диплома за завршено средно образование на име 

Зафиров Томе, Титов Велес. (1958) 
Свидетелство за I година на име Бошковски Го-

ран, Титов Велес. (1959) 
Свидетелство на име Виолета Тилева, Штип. 
Свидетелство на име Зоран Петровски, Штип. 
Работна книшка на име Сашо Самарџиоски, 

Скопје. (1967) 
Работна книшка на име Васиќ Станоје, с. Ву-

чидол, Скопје. (1968) 
Воена книшка на име Зоран ^ к у н о в с к и , Скопје. 
Работна книшка на име Ниметула Камберовски, 

Скопје (1970) 
Работна книшка на име Евгенија Трајановска, 
Работна книшка на име Лазе Миленков, Скопје. 
Свидетелство на име Анита Ценовска, Куманово. 
Свидетелство на име Зија Рамадани, Гостивар. 
Свидетелство на име Виолета Арсовска, Делчево. 
Диплома на име Снежана Гаврилова, Штип 
Свидетелство за завршено средно образование 

на име Ѓоргиева Силвана, Титов Велес. (1978) 
Работна книшка на име Суљевиќ Решад, Скопје. 
Свидетелство на име Лулјета Белули, Тетово. 
Работна книшка на име Љубиша Маневски, 

Скопје. (2167) 
Свидетелство за III одделение на име Тонев 

Ќиро, Титов Велес. (2168) 
Свидетелство на име Емин Хоџа, Штип. (2169) 
Свидетелство на име Јулијана Петрова, Кочани. 
Работна книшка на име Весна Блажевска, Скоп-

је. (2171) 
Свидетелство за завршено угостителско училиш-

те — послужувач, на име Черим Рецепи, с. Драгаш, 
Титов Велес. (2181) 

Работна книшка на име Шерафедин Абази, 
Скопје. - (2185) 

Диплома на име Даниела Богданови^ Куманово. 
Книшка на име Балковиќ Милена, Струга. (2187) 
Свидетелство на име Саше Веселинов, Штип. 
Воена книшка на име Вели Сулејмани, Скопје. 
Работна книшка на име Раиф Исмаили, Скопје. 
Работна книшка на име Виолета Клинчарова, 

Скопје. (2192) 
Работна книшка на име ' Јордан Трендафилов, 

Охрид. . (2193) 
Работна книшка на име Лозена Коруноска, Ох-

рид. (2194) 
Работна книшка на име Стојчо Спасков, Кочани. 
Свидетелство на име Тони Зероски, Прилеп. 
Работна книшка на име Миливоје Петровиќ, 

Скопје. (2199) 
Работна книшка на име Ивана Стојановска, 

Скопје. '(2200) 
Работна книшка на име Сузана Георгиевска, 

Скопје. (2201) 
Свидетелство на име Благоја Ржаноски, Прилеп. 

. Свидетелство на име Халиме Руфати, Тетово 
Сообраќајна дозвола ТЕ 537-27 на име Неби 

Дехари, ул. „Ван Вардарска“ бр. 13, Тетово. (2204) 
Работна книшка на име Николчо Ангелов, Ко-

чани. (2205) 
Работна книшка на име Александар Стефанов, 

Радовиш. (2206) 
Работна книшка на име Валентина Стојановска, 

Скопје. (2208) 
Свидетелство за И година на име Драган Сто-

јановски, Прилеп. (2209) 

Свидетелство на име Јордан Аврамовски, Тетово. 
Воена книшка па име Зоран Досев, Скопје. 
Свидетелство на име Наташа Симовска, Тетово. 
Работна книшка на име Марина Василевска, 

Скопје. (2225) 
Работна книшка на име Владимир Теоски, с. 

Миладиновци, Скопје. (2226) 
Воена книшка на име Саша Бојковски, Скопје. 
Работна книшка на име Глишо Петревски, Скоп-

је. (2228) 
Свидетелство на име Емил Панов, Радовиш. 
Индекс бр. 2611 на име Маргарита Бошковска, 

Тетово. . (2238) 
Одобрение за работа на име Весна Трипуноска, 

Гостивар. (2239) 
Работна книшка на име Агим Садики, Скопје. 
Работна книшка на име Алма Бибиќ, Скопје. 
Свидетелство на име Назмије Фаризи, Гостивар. 
Работна книшка на име Љубе Јанев, Скопје. 
Свидетелство на име Славка Гоцева Митева, с; 

Горинци. (2247) 
Работна книшка на име Благородна Краљевска, 

Скопје. (2248) 
Работна книшка на име Соња Милковска, Скопје. 
Работна книшка на име Хунели Махиј, с. Кон-

дово, Скопје. (2257) 
Свидетелство на име Маја Зафировска, Куманово. 
Свидетелства од I до IV година и за завршен 

испит“на име Асипи Аљаса, Куманово. (2259) 
Свидетелство на име Арафат Хусеини, Тетово. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за 
даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ 
бр. 12/87, 34/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 
47/90 и 21/91), Републичкиот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МА-
ЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НО-

ЕМВРИ 1991 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во 
Република Македонија во периодот јануари—ноем-
ври 1991 година, во однос на просечните цени на 
мало во 1990 година, изнесува 98,60/о, 

Директор на Републичкиот завод 
за статистика, 

Светлана Антоновска, с. р. 

Врз основа на член 17 од Законот за данокот од 
доходот („Службен весник на СРМ“ бр:- 42/80, 38/31, 
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 
36/89, 43/89, 47/89, 4/90,5/90,15/90, 23/90, 30/90 И 36/90), 
Републичкиот завод за статистика го утврдува и об-
јавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МА-
ЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НО-

ЕМВРИ 1991 ГОДИНА, 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Ре-
публика Македонија во периодот јули-ноември 1991 
година во однос на просечните цени на мало во пр-
вото полугодие од 1991 година изнесува 68,5%. 

Директор на Републичкиот завод 
за статистика, 

Светлана Антоновска, с. р. 
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СОДРЖИНА 1035. 

1014. Одлука за контрола на пласманот на 
вештачки ѓубрива — — — — — — 833 

1015 Одлука за стипендирање на студенти од 1036. 
македонско потекло што живеат во HP 
Бугарија, Република Грција и HP Алба-
нија - — — — — — — — — 833 

1016. Одлука за дополнување на Одлуката за 1037. 
основање на Стручна служба на Влада-
та на Република Македонија — - — 833 

1017. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување на ридско-планински и по- 1038. 
гранични подрачја во кои обврзниците од 
земјоделска дејност се ослободуваат од 
плаќање на данок во 1991 година — — 834 

1018. Одлука за изменување и дополнување на 1039. 
Одлуката за републички надоместоци за 
одделни производи — — — — — — 834 

1019.' Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо- 1040. 
товоден орган на ОУ „Единство“, с. Де-
логожда, Струга — — — — — — 834 

1020. Решение за давање согласност за назначу-
вање републички пазарен инспектор во 1041. 
Републичкиот пазарен инспекторат — — 834 

1021. Решение за разрешување од должноста 
директор на Републичката управа за пра-' 
шања на борците и воените инвалиди и 1042. 
престанок на работниот однос со право 
на пензија — — — — — — — — 834 

1022. Решение за разрешување и , именување 
претседател и членови на Републичкиот 1043 
педагошки совет — — — — — — 835 

1023. Решение за давање согласност за назна-
чување републички санитарен инспектор 
во Републичкиот санитарен и здравствен 1044. 
инспекторат — — — — — — — 835 

1024. Решение за давање согласност за назна-
,чување републички санитарни и здрав-
ствени инспектори во Републичкиот сани- 1045. 
тарен и здравствен инспекторат — — 835 

1025. Решение за давање согласност за назна-
чување републички инспектор за труд во 
Републичкиот инспекторат за труд — по- 1046. 
драчна единица Крушево — — — — 836 

1026. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ '1047. 
— Свети Николе — — — — — - - 836 

1027. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Гоце Делчев“ —5 1048 
Виница -— — — — — — — — — 836 

1028. Решение ѕа давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Иво Лола Рибар“, 1049. 
с Драгобраште, Виница :— — — — 836 

1029. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на ЦОУ „Браќа Милади- 1050. 
новци", с Миладиновци, Скопје — — 836 ^ 

1030. Решение за давање согласност на Одлу-
: ката за именување индивидуален работо-

воден орган на ЦОУ „Раде-Кратовче" — 1051. 
Кочани — — — — — — — — — 837 

1031. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ 1052 
— Титов Велес — — — — — — — 837 

1032. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на 1ДОУ „Славчо Стојмен- 1053. 
ски“ — Виница — — — — — — — 837 

1033. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Кочо Рацин“ — 1054. 
Нов Дојран — - — — — — — 837 

1034. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на ЦОУ „Кочо Рацин“ — 1055. 
с. Блатец, Виница — — — — — — 837 

Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Маршал Тито“ — 
Струмица — — — - — — — — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Даме Груев“ — 
с. Смилево, Битола -
Решение за давање согласност на , Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ .,Видое Смилевски-
Батр" — Кичево — — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ЦОУ „Климент Охридски“ 
— с. Облешево, Кочани — — — — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „браќа Рибар“ -

Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Мирче Ацев“, с. Ку-
чичино — Кочани — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Јехона", с. Добри-
дол — Гостивар — — — — — — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Градец“, с. Градец 
Гостивар — - - — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Вера Јоциќ“ — 
Скопје — — — — — -
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Коста Рац^н", с. 
Брвеница — Тетово — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Кочо Рацин“ — При-
леп — — — — — — — — — — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на ОУ „Јосип Броз Ти“ 
то" — Прилеп — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Кочо Рацинк — Ку-
маново — — — — — — — — — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален рабо-
товоден орган на ОУ „Браќа Рибар“, с. 
Табановце — Куманово — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Браќа Миладиновци“ 

— Струга — — — — - — — — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на РО ОУ „Јосип Броз-Тито" 
— Струга — — — — — — — — 
Решение за недавање согласност на Од-
луката за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на ЦОУ „Единство“ — 
Македонски Брод — - — — — — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Училишниот центар за 
музичко образование —' Штип 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Музичкото училиште „Ва-
со Карај анов“ — Гевгелија — — — 
Решение ма давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на РО за ОВО „Климент 
Охридски“, с. Драчево — Скопје — — 
Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
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УСТАВ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И 
УСТАВЕН ЗАКОН 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Цена на збирката е 150,00 динари. 
Порачки се испраќаат на адреса: НИРО Службен весник на Република Македонија, Скопје, 

жиро сметка 40100-603-12498. 

воден орган на РО за ОВО „Видое Сми-
левски-Бато" — Скопје — — — — — 

1056. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Маршал Тито“, с. 
Лабуништа — Струга — — — — — 

1057. Решение за давање , согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на ОУ „Магдалена Антова“, 
с. Карпош — Куманово — 

1058. Решение за ,разрешување од должноста 
потсекретар во Републичкиот комитет за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и 
заштита на човековата околина и прес-
танок на работниот однос со право на 
пензија — — — — — — — — 

1059. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на РО за згрижување, воспи-
тание и образование на деца од преду-
чилишна возраст „Вера Циривири-Трена" 
— Штип — — — — — — — — 

1060. Решение за давање согласност1 на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на РО за згрижување, вос-
питание и образование на деца од преду-
чилишна возраст „Царка Андреевска“ — 
Кратово — — — — — — — — 

1061. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на РО за згрижување, вос-
питание и образование на деца од пре-
дучилишна возраст „25 Мај“ — Скопје — 

1062. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на РО за згрижување и вос-
питување „8 Март“ — Струга — — - -

1063. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Театарот за деца и мла-
динци — Скопје — — — — — — 

1064. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-

. „ - 841 

841 

842 

842 

842 

842 

воден орган на ООЗТ Земјоделско учи-
841 лиште „Киро Бурназ“ — Куманово — 

1065. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален “работо-. 
воден орган на УСО „Борис Кидрич" — 

841 Титов Велес — — — 
1066. Решение за определување претставници 

на Републиката во Советот на РО за 
згрижување, воспитание и образование 
на деца од предучилишна возраст „Ан-
гел Шајче" — Куманово — — -

1067. Решение за определување претставници 
на Републиката во Организацијата за 
предучилишно воспитание и образование 
на деца „Иво Рибар Лола“ — Крива Па-
ланка — — — — — — — — ' — 

1068. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Партизанскиот дом „Сан-
дево“, с. Сандево — Скопје — — — 

1069. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Домот на културата „Зле-
товски Рудар“ - Пробиштип -

1070. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Ученичкиот дом „Браќа 
Миладиновци“ — Струга — — -

1071. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Градската библиотека 
„Григор Пр л ичев“ — Охрид — — — 

1072. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Народната библиотека 
„Вук Караџиќ" — Гостивар — — — — 

1073. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување индивидуален работо-
воден орган на Матичната библиотека 
„Гоце Делчев“ — Титов Велес — — 

1074. Програма за спроведување на задолжител-
на имунизација на населението во Репуб-
лика Македонија против определени за-
разни болести во 1992 година — — — 844 

842 

- - - 843 

- 843 

843 

843 

- 843 

844 

844 

844 

844 
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