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

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

Сабота, 29 февруари 1992 
С к о п ј е 

Број 12 Год. XLVIII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари. Овој број чини 60 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

150. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ броЈ 19/83, 29/89, 11/91 и ,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ броЈ 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „БРАТСТВО“ С. 
ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО 

1 За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ 
„Братство“ с Челопек — Тетово, се именуваат-

Тешомир Мојсовски, пензионер од с Милетино и 
Аки Мислими, вработен во ОУ „Братство Един-

ство“ — Тетово, живее во с. Челопек. 

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

Бр 10-662/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

151. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГЕРАС ЦУНЕВ“ С. 

ПРОСЕНИКОВО - СТРУМИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ -

„Герас Цунев“ с Просениково — Струмица, се име-
нуваат 

Петар Костадинов, одборник во СО Струмица, 
наставник во подрачно училиште во с. Дражево и 

Жанко Зимбаков, одборник во СО Струмица, вра-
ботен во ТО 

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

Бр 10-664/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

152. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во 
ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 
48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика-Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕТУЦ „КУЗМАН ЈОСИФОВ-

СКИ ПИТУ“ - ПРИЛЕП 

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

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

Алил Џафероски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Бр. 10-658/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
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153. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во 
ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 
48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

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

- СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Зоолош-
ката градина во Скопје, се избираат 

Михаил Атанасовски, вработен во Заводот за заш-
тита на спомениците на културата на град Скопје и 

Слободанка Парлиќ-Баришиќ, вработена во Му-
зејот на современата уметност —- Скопје 

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

Бр 10 657/1 
19 февруари 1932 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р 

154. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29?/89 И 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ДЕТСКАТА УСТАНОВА ЗА 
ИРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ПРОБИШТИП 

1 За членови на Конкурсната комисијата за име-
нување индивидуален работоводен орган на Детската 
установа за предучилишно воспитание и образование 
„Гоце Делчев“ — Пробиштип, се именуваат-

Димитар Досев, одборник во СО Пробиштип, 
наставник во РО ОО „Маршал Тито“ — Пробиштип и 

Станко Гичев, одборник во СО Пробиштип, ра-
ководител на РЕ „Злетово“ при РО ОО „Маршал 
Тито“. 

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

Бр 10-667/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

155. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во 
ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 
48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ броЈ 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

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

СТРУМИЦА 

1 За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Заводот 
за заштита на спомениците на културата и Музеј — 
Струмица, се избираат 

Горѓи Мучев, дипл правник вработен во Стан-
бената задруга „Стан“ — Струмица и 

Ване Ристов, доктор по медицина, вработен во 
Медицинскиот центар во Струмица 

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

Бр 10 656 1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

156. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28^91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 февруа-
ри 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУ-

ЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „23 АВГУСТ“ - БЕРОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на РО за 
згрижување, воспитување и образование на деца од 
предучилишна возраст „23 Август“ — Берово, се име-
нуваат-

Ленка Симевска, општински јавен правобранител 
— Битола и 

Никола Ташовски, секретар во ДИЗ — Берово 
2 Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр 10-660/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р. 
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157. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија броЈ 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата^ за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 февруа-
ри 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „1 МАЈ“ ЧЕРКЕСКО 

СЕЛО - КУМАНОВО 
1. За членови на Конкурсната комисија за име-, 

нување индивидуален работоводен орган на ОУ „1 
Мај“ — Черкеско Село — Куманово се именуваат 

Бисим Авдија, директор на ОУ „Рилиндија" во с 
Лојане и 

Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Бр 10 665/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р 

158. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ТИХОМИР МИЛО-

ШЕВСКИ“ НОВО СЕЛО - КАРПОШ - СКОПЈЕ 
1 За членови на Конкурсната комисија за име-

нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ти-
хомир Милошевски“ Ново Село — Карпош — Скопје, 
се именуваат 

Љубе Ристовски, наставник во ОУ „Страшо Пин-
џур“ — Скопје и 
Трпко Цветковски, пензионер, поранешен дирек-

тор на основно училиште (ул Ѓуро Салај 6/9) 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-663/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

159. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

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

Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ ,ЈАНЕ САНДАНСКИ“ 

- СКОПЈЕ 
1 За членови на Конкурсната комисија за име-

нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ја-
не Сандански“ — Скопје, се именуваат 

Лилјана Ивановиќ, психолог во Училиштето за 
применета уметност „2 Август“ — Скопје и 

Крсто Крстевски, индивидуален работоводен ор 
ган на ОУ „Кочо Рацин“ — Скопје 

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

Бр 10-659/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

160. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 февруа-
ри 1992 година, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „Ј. Б. ТИТО“ С. 
ЖЕЛИНО - ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ј. 
Б Тито“ с Желино — Тетово се именуваат-

Агим Пајазити, д-р по медицина, вработен во с. 
Желино и 

Свето Спировски, вработен во ЗЗ „Братство“ — 
с Желино 

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

Бр 10-661/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

161. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 февруа-
ри 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОС-
ПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕ-

ДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „7 СЕПТЕМВРИ“ -
ПЕХЧЕВО 

1 За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на РО за 
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згрижување, воспитание и образование на деца од 
предучилишна возраст „7 септември“ — Пехчево, се 
именуваат -

Бранко Хаџиски, дипл правник од Пехчево и 
Миле Цековски, дипл правник од Пехчево 
2 Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр 10-660/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р 

162. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9;78, 43/78, 
35/85, 17/91 и ,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91),, Коми-
сијата за прашања, на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦЕН-

ТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ШТИП 

. 1. За претставници на Републиката во Собирот 
на работниците на Центарот за социјална работа во 
Штип, се именуваат-

ѓорѓи Боризовски, со завршен Филозофски фа-
култет вработен во СО Штип и 

Санде Давчев, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија. 

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

Бр. 10-653/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

163. 
Врз основа на член 245 став з од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19,/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

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

КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВЛАДИМИР ИЛИЧ 
ЛЕНИН“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Владимир Илич Ленин“ — Скопје, се именуваат-

Зорка Масин, наставник во ОУ „Браќа Рибар“ 
— Скопје и 

Перска Поповска, директор на ОУ „Цветан Ди-
мов“ — Скопје. 

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

Бр 10 647/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

164. 
Врз основа на член 245 став з од Законот за 

лредучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
,,Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
К А ^ ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ОСНОВНО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ „ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“ -

КРИВА ПАЛАНКА 

1 За претставници на Републиката во Советот на 
РО за основно воспитание и образование „Јоаким 
Крчовски“ — Крива Паланка, се именуваат 

Арсен Илиевски, професор по книжевност, ди-
ректор на Домот за ученици „Боро Менков“ — Кри-
ва Паланка и 

Зора Стојановска, доктор по стоматологија, спе-
цијалист во Медицинскиот центар во. Крива Паланка. 

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

Бр. 10-648/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

165. 
Врз основа на член 245 став з од Законот за 

иредучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/9Ј) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ ,ЈАНЕ САНДАНСКИ“ -

СКОПЈЕ 

1 За претставници на Републиката во Советот 
на ОУ „Јане Сандански“ — Скопје, се именуваат 

Нада Боцевска, дипл правник вработена во П Е 
Центар на Министерството за правосудство и упра-
ва и 

Лидија Поп-Илиева, психолог во ОУ „Браќа Ри-
бар“ — Скопје 

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

Бр 10-646/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р. 
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166. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9^78, 43/78, 
35/85, 17|/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 февруари 1992 година, донесе 

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

КАТА ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 
ВО ОХРИД 

1. За претставници на Републиката во Центарот 
за социјална работа во Охрид, се именуваат 

Димитрија Вревезовски, правник, вработен во 
СО Охрид и 

Паско Кузман, одборник во СО Охрид, вработен 
во Заводот за заштита на спомениците и музеј — 
Охрид 

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

Бр 10 654/1 
19 февруари 1902 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

167, 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 
35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија!, на седницата 
одржана на 19 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦЕН-

ТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 
ВО КРИВА ПАЛАНКА 

1 За претставници на Републиката во Собирот 
на работниците на Центарот за социјална работа во 
Крива Паланка, се именуваат. 

Миле Јакимовски, доктор по медицина, врабо-
тен во Медицинскиот центар во Крива Паланка и 

Александар Петровски вработен во „Бентомак" 
— Крива Паланка. 

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

Бр 10-651/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р. 

168. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 И 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦСНО „КЛИМЕНТ ОХРИД-

СКИ“ - ОХРИД 
1 За претставници на Републиката во Советот 

на ЦСНО „Климент Охридски“ — Охрид, се име-
нуваат 

Јане Ангеловски, дипл правник, вработен во 
ЗОИЛ А Д „Македонија“ — Охрид, 

Љубен Алексиевски, судија во Општинскиот суд 
во Охрид, 

Димитрија Вревезовски, дипл правник, вработен 
ЕО СО — Охрид, 

Ламбе Арназ^дов, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Ристо Калајџиски, економист, вработен во ЕМО 
„Охрид“ 

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

Бр 10-655/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р. 

169 
Врз основа на. член 245 став 3 од Законот за пре-

дучилишно и- основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ броЈ 19'ЅЗ, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

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

ШТИП 
1 За претставници на Републиката во Советот 

на ОУ „Димитар Влахов“ — Штип, се именуваат 
Стефан Минов, електроинженер, вработен во 

„Електроисток" — Штип и 
Спаско Симоновски, директор на ПА „Гоце Дел-

чев“ — Штип 
2 Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-644/1 
^ 19 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р 

170. 
Врз основа на член 245 став з од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40^91), и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија број 28/91),, Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

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

КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. 
ИЛИНДЕН - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Гоце Делчев“ с. Илинден — Скопје, се имену-
ваат: 
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Томо Андоновски, наставник во ЦОУ „Наум Ох-
ридски“ с Булачани — Скопско и 

Горан Зафировски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија 

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

Бр 10-645/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р. 

171. 
Врз основа на член 248 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 „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 фев-
руари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА УхМЦ „НИКОЛА ШТЕЈН" 

- ТЕТОВО 
1. За претставници на Републиката во Советот 

на УМЦ „Никола Штејн" - Тетово, се именуваат 
Џемаили Арифи, судија на Општинскиот суд за 

прекршоци — Тетово и 
Душан Грпчевски, пратеник во Собранието на 

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

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

Бр. 10-637/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

172 
Врз основа на член 248 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 „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 28/91), Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19 февруари 1992 година, донесе 

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

УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „НИКОЛА НЕХТЕНИН" -
ШТИП 

1 За претставници на Републиката во Советот 
на Електромашинскиот училишен центар „Никола 
Нехтенин" — Штип, се именуваат 

Никола Денов, машински инженер, вработен во 
„Астибо" — Штип и 

Здравко Костовски, директор на Центарот за со-
цијална работа — Штип 

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

Бр 10-639/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

173. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, и;/91 И „Служ-
бен весник на Република Македонија“ броЈ 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ ТЕКСТИЛЕН 

ЦЕНТАР „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ-БАТО" - ШТИП 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
Училишниот текстилен центар „Видое Смилевски-Ба-
то" — Штип, се именува Иван Глигоров, професор 
во Педагошката академија „Гоце Делчев“ - Штип 

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

Бр 10-640/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р. 

174. 
Врз основа на член 248 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 „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
19 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ 

- КАВАДАРЦИ 

1 За претставници на Републиката во Советот 
на УСО ,Јосип Броз Тито“ - Кавадарци, се имену-
ваат 

Ристо Белевски, судија во Општинскиот суд — 
Кавадарци и 

Петар Ѓеорѓиев, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија 

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

Бр. 10-638/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р. 
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175. 
Врз основа на член 248 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 „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 28/91), Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИ-
ОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ИВО РИБАР - ЛОЛА“ 

- КАВАДАРЦИ 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на Земјоделско-шумарскиот училишен центар „Иво 
Рибар Лола“ — Кавадарци се именуваат 

инж агр Ефрем КуЈунџиев, вработен во АК 
„Тиквеш“ — Кавадарци и 

Милан Николов, судија на Општинскиот суд за 
прекршоци — Кавадарци. 

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

Бр 10-641/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р. 

177. 
Врз основа на член 135 од Законот за здрав; 

ствена заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО НА РО 

НА ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ „МИНЕРАЛНИ 
БАЊИ“ - С. НЕГОРЦИ - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За претставници на Републиката во органот 
на управувањето на РО на природно лекувалиште 
„Минерални бањи“ — с Негорци — Гевгелија, се 
именуваат: 

Ристо Станковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Петар Апостолов, доктор по медицина, одборник 
ЕО СО Гевгелија, вработен во Медицинскиот центар 
во Гевгелија. 

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

Бр 10-650/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 
! 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р 

176. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/Ѕ9, 29/89, 12/90, 11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на 
РепЈ^блика Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
19 февруари 1992 година, донесе 

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

- ТИТОВ ВЕЛЕС 

1 За претставници на Републиката во Советот 
на УСО „Јовче Тесличков" — Титов Велес, се име-
нуваат-

Димче Југов, директор на Филтер станица во 
РО „Дервен" — Титов Велес и 

Петре Кипровски, директор на Секторот за прав-
ни работи во ТП „Велеспром" — Титов Велес 

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

178. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 И „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 4СУ91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
19 февруари 1992 година, донесе 

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

КАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО „СЛАВЧО 
СТОИМЕНСКИ" - ШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот 
на УЦСО „Славчо Стоименски" — Штип, се имену-
ваат 

Нада Белова ,доктор по медицина, вработена во 
Медицинскиот центар — Штип и 

Симеон Гаврилов, професор — вработен во До-
мот на културата „Ацо Шопов“ — Штип 

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

Бр 10-649/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 
Бр 10 636/1 

19 февруари 1992 година 
Скопје 

на 
на 

Претседател 
Комисијата за прашања 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
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179. 
Врз основа на член 57 став з од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ“ број 24/73) и Одлуката за овласту-
вање на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македо-
нија на седницата одржана на 19 февруари 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ 
ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА 

1 За претставници на општествената заедница 
во Советот на Заводот за заштита на спомениците 
на културата и Музеј — Струмица, се именуваат 

Костадин Устапетров, инж арх вработен во ПЕ 
на Министерството за урбанизам, сообраќај, гра-
дежништво и екологија и 

Ристо Чилиманов, правник^ вработен во СО Стру-
мица 

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

Бр 10-643/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

180. 
Врз основа на член 32 од Законот за библио-

течната дејност („Службен весник на СРМ“ број 
35/84 и 51,/88) и Одлуката за овластување на Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 28/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО НА МА-
ТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ИСКРА“ - КОЧАНИ 

1. За претставници на Републиката во органот 
на управувањето на Матичната библиотека „Искра“ 
— Кочани, се именуваат: 

Љубинка Донева, професор во ЕМАУЦ „Гошо 
Викентиев" — Кочани и 

д-р Михаил Иванов, неуропсихијатар во Меди 
цинскиот центар во Кочани 

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

Бр 10-642/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

181. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 И 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 

прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 29/91), Комисијата за пра-
шања на изборите к именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА-
ТА ВО СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ УЧИЛИШЕН 

ЦЕНТАР „Д-Р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ - СКОПЈЕ 

1 За претставник на Републиката во Советот на 
Медицинскиот училишен центар „Д-р Панче Кара-
ѓозов“ — Скопје, се именува Доста Димовска, пра-
теник во Собранието на Република Македонија 

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

Бр 10-651/1 
19 февруари 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с р 

И С П Р А В К И 

Во Правилникот за условите и висината на 
надоместокот на патните и дневните трошоци при 
користење на здравствени услуги надвор од Ре-
публиката, објавен во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 3/92, се врши следната исправка: 

Во членот 8 став 3 наместо „членовите“ треба 
да стои „членови“. 

Бр. 10-2001 
4 февруари 1992 година 

Скопје 
Министер за здравство, 

д-р Перко Колевски, с. р 

Во Правилникот за утврдување на обемот на 
здравствените услуги што паѓаат на товар на сред-
ствата на Фондот за здравствено осигурување, обја-
вен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр 3/92, се вршат следните исправки: 

Во членот 5 став 2 наместо зборот „упатува“ 
треба да стои зборот „уплатува“. 

Во членот 6 став 1 наместо „таласениЈа" треба 
да стои ,таласемија", а по зборот „наркоманија“ 
сврзникот „и“ се заменува со запирка 

Бр 10-2000 
4 февруари з 992 година 

Скопје 
Министер за здравство, 

д-р Перко Колевски, с ^ 

Во Правилникот за образецот на здравствената 
легитимација и за начинот на нејзиното издавање, 
водење и користење, објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 3/92, се вршат след-
ните исправки: 

Во членот 2 став 5 во вториот ред по зборовите 
„матичен број“ се додаваат наводници, наместо збо-
рот „Напомена“ треба да стои зборот „Напомени“, 
а наводниците на крајот од реченицата треба да се 
избришат. 

Во ставот 26 од истиот член наместо зборот 
„клишеата" треба да стојат зборовите „Кб-снимки". 
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Во ставот 27 од истиот член наместо „алоимуни-
зација", треба да стои „алоимунизации". 

Во ставот -28 од истиот член по зборот „согле-
дувања;' треба да се стават наводници и да се из-
брише заградата пред зборот „други“ и по зборот 
„забелешки“. 

Во членот 5 наместо зборовите „да му побара“ 
треба да стои зборот „бара“. 

Во членот 6 по зборот „корисникот“ треба да 
стои запирка. 

Во членот 8 став 1 наместо зборот „најмалку“ 
1реба да стои зборот „најмногу“. 

Во членот 10 став 1 по зборот „снимања“ треба 
да стои запирка 

Во членот 14 став 2 наместо зборот „ги“ треба 
да стои „го“. 

Бр 10-2005 
4 февруари 1992 година 

Скопје 
Министер за здравство, 

д-р Перко Колевски, с р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА -

14. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пен-

зиското ^и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр 18/83, ^ 4/87, 4/89, 1а/89, 19/90 И 
36/91), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСЕЧНО НИВО НА ПЕН-
ЗИИТЕ НА ПОСЕБНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Пензиите на работниците во управата надлежна 

за внатрешни работи, во казнено-поправните уста-
нови и воспитно-поправните домови, во органите на 
управата за народна одбрана и на граѓанските лица 
кои работат на определени должности во службата 
на територијална одбрана, и семејните пензии ос-
тварени по таа основа, кај кои во пензиската ос-
нова е засметан дел од личните доходи остварени 
во 1991 година, износот на пензијата на денот на 
оствареното право се пресметува на месечно ниво со 
следните коефициенти-

за 11/12 коефициент 
за 10/12 
за 9/12 
за 8/12 
за 7/12 
за 6/12 
за 5/12 
за 4/12 
за 3/12 
за 2/12 
за 1/12 

1,1362 
1,0972 
1,0617 
1^0244 
0,9841 
0,9439 
0,9048 
0,8661 
0,8237 
0,7777 
0,7288 

Член 2 
Коефициентите од член 1 на оваа одлука се од-

несуваат за осигуреници кои право на пензија ос-
тваруваат во 1991 година 

Член 3 
Пензиите пресметани со коефициентите од член 

1 на оваа одлука се усогласуваат месечно со оства-
рениот пораст на личните доходи во Републиката 

Член 4 
Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се применува од 1 
јануари 1991 година 

Бр 02-500 
24 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател, 

Владо Додевски, с р 

врска со член 83 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на СРМ“ 
бр 18/83, 4/87, 4/89, 1^/89, 19/90 и 36/91), Управниот 
одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 24 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИ-
ГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, 
СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТ-
НИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА (ВО „ЖЕЛЕЗАРНИЦА“, 
ООЗТ „ВАЛАВНИЦА“) 

Член 1 
Во член 2 од Одлуката за измена и дополнува-

ње на Одлуката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење, степенот на зголемувањето на тие ра-
ботни места и постапката за утврдување на фак-
тичката положба (во „Железарница“, ООЗТ „Валав-
ница“ — „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 34/91), во подгрупата „Валавничка пруга“ пред 
зборот „валавничар" се додава зборот „валач" 

Член 2 
Во член 2 од Одлуката, во подгрупата „ускла-

диштување и отпрема" после зборот „работоводител" 
се додава зборот „диспечер". 

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

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

Бр. 02-501 
24 февруари 1992 година Претседател, 

Скопје Владо Додевски, с р. 

15. 
Во согласност со член 142 од Статутот на Са-

моуправната .интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр 3/84, 33/86, 22/89 и 25/90), а во 

16. 
Во согласност со член 142 од Статутот на Са-

моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр 3/84, 33/86, 22/89 и 22/90), а во 
врска со член 83 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на СРМ“ 
бр 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), Управниот 
одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 24 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИ-
ГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, 
СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТ-
НИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА (ВО „ТЕРМОЦЕНТРА-
ЛИТЕ") 
Член 1 

Во членот 2 од Одлуката за измена и дополну-
вање на Одлуката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголемено 
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траење, степенот на зголемувањето на тие работни 
места и постапката за утврдување на фактичката 
положба („Службен весник на СРМ“ бр. 18/91) во 
глава ХХХХ1 Термоцентрали, точка 3, после зборо-
вите „послужувач на пресипни места на пепел и 
згура“ се додаваат зборовите „водач на група за 
заварување“ и зборот „заварувач^'. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во .,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ 

Бр 02-502 
24 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател, 

Владо Додевски, с р 

17. 
Согласно член 142 став 1 точка 4, а во врска 

со член 69—71 од Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр 3/84, 33/86, 22/89 и 25/90), Управниот одбор на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија на седницата одржана на 24 февруа-
ри 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕС-
ТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 
СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ 
РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ОД 1 ЈУЛИ 

1991 ГОДИНА 

Член 1 7 

Во Одлуката за определување на надоместокот 
на трошоците за сместување и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психичкиот и физичкиот 
развој и инвалидите на трудот за 1991 година („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 15/91), членот 4 се менува 
и гласи 

„Висината на надоместокот за сместување и ис-
храна на деца и младинци со пречки во психичкиот 
и физичкиот развој заради стручно и работно оспо-
собување, односно преквалификација или доквали-
фикација на инвалидите на трудот, месечно изне-
сува по еден корисник и тоа: 

Реден ОРГАНИЗАПИ ТА И з н о с н а трошоците 
број за исхрана и сместување 

1. Завод за рехабилитација на де-
ца со оштетен слух „Кочо Рацин“ 
— Битола 3 683,00 дин 

2. Завод за професионална рехабили-
тација на деца и младинци со ош-
тетен вид „Димитар Влахов“ -
Скопје 3 190,00 дин 

3. Завод за рехабилитација на деца и 
младинци - Скопје 3 800,00 дин 

4. Центар за професионална рехаби-
литација на младинци со оштетен 

- слух „25 Мај“ - Скопје 3 378,00 дин 
5. Центар за рехабилитација и обра-

зование „Македонија“ — Скопје 3.378,00 дин 
6. Центар за специјално насочено об-

разование „Искра“ - Штип 3.378,00 дин 
7. Работна организација за основно 

образование за деца со лесна и 
умерена попреченост во психофи-
зичкиот развој со ученички дом 
„25 Мај“ — Ново Село и други 
специјални паралелки при основни 
училишта со интернатско сместу-
вање 3 378,00 дин. 

Член 2 
Во ллен 6 бројката „400,00" се заменува со број-

ката „940,00", а бројката „450,00" се заменува со 
бројката „1.060,00". 

Член 3 
Во член 7 бројката „900,00" се заменува со број-

ката „2 110,00". 
Член 4 

Во член 8 бројката „300,00" се заменува со број-
ката „700,00" 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 
1991 година. 

Бр. 02-503 
24 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател, 

Владо Додевски, с р 

18. 
Според член 136 од Уставот на СРМ („Службен 

весник на СРМ“ бр 7/74), а во согласност со член 
6 од Спогодбата за обезбедување на материјална 
основа за создавање на услови за вработување на 
инвалидни лица во периодот од 1991—1995 година 
(„Службен весник на СРМ“ бр 15/91), Управниот 
одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија на седницата одржана 
на 24 февруари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВА-
ЛИДНИ ЛИЦА ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 2 од Одлуката бројката „55 ООО“ се за-

менува со бројката ,дзо.ооо,оо". 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, а (ќе се применува од 1. VII. 
1991 година. 

Бр. 02-504 
24 февруари 1992 година 

Скопје 
Претседател, 

Владо Додевски, с р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Се повикуваат сите лица што полагаат право на 
наследство на оставината на покојната Василка Пе-
трушева од Скопје ,од татко Јован Димитријевиќ 
и мајка Ана Димитријевиќ, родена на 16 X 1911, 
а починала на 8 V 1985 година, да се пријават во 
судот во рок од една година од објавувањето на 
огласот 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, О бр 
1140/88. (44) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е граѓански спор по туж-
бата на тужителот Ратко Горанчиќ од с Бањани 
против тужените Душан Горанчиќ од с Бањани, 
сега покоен, и Стојко Горанчиќ од с Вучидол, СКОП-
СКО 
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Се повикува наследникот на сега ПОКОЈНИОТ Ду-
шан Горанчшќ Томислав Горанчиќ од с. Бањани, 
а сега живее и работи во Австралија со непозната 
адреса на живеење и престојување, и Љубомир Гора-
новски КОЈ живее во Сисак со непозната адреса на 
живеење, да се јават во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во овој суд или во истиот рок 
да ја достават својата сегашна адреса на живеење 
или престојување Доколку овие лица не се јават 
во рок од 30 дена, ќе бидат застапувани од привре-
мен старател КОЈ ќе ги штити нивните интереси 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П 
бр 1687/89 (43) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е 
заведен спор за отказ на договор за користење на 
стан по тужбата на тужителот Здружена СИЗ за 
становање на град Скопје, застапувана од Претпри-
јатието за уредување и изградба на град Скопје, 
против тужениот Тасевски Славољуб, со поранешна 
адреса на живеење на бул „АВНОЈ“ бр 24/2-2, а 
сега жител на град Мелбурн - Австралија, со не-
позната адреса Вредност на спорот 5 000,00 динари 

Се повикува тужениот Славољуб Тасевски да се 
Јави во рок од 30 дена по објавувањето на ОВОЈ 
оглас во овој суд и да достави сегашна адреса на 
живеење Во спротивно, судот ќе му одреди привре-
мен старател КОЈ ќе ги застапува неговите интереси 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XVI 
П бр 2557/91 (34) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води про-
цесна постапка за утврдување на сопственост по 
тужбата на тужителот Шеху Адем од Гостивар, ул 
,.Браќа ГИНОСКИ“ бр 15, против тужените Незири 
Невзат од с Здуње, а сега во Германија со непоз-
ната адреса, Шабани — жена на Афета Бедрије, 
и Зендели — жена на Фета Назмије, двете од с 
Горна Бањица — Гостиварско Вредност на спорот 
неопределена 

За привремен застапник на тужениот му е поста-
вен Фазлиу Имер, стручен соработник при Општин-
скиот суд во Гостивар, КОЈ ќе го застапува се до-
дека не се појави пред судот, односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека 
му поставил старател 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр 981/91 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води 
спор за раскинување на договор за користење на 
стан по тужбата на тужителот Трговско претприја-
тие во општествена сопственост „Гостиварска трго-
вија“ — Гостивар, против тужениот Кализи Шинази 
од Гостивар, населба „Мадеарди" зграда Б-9 П/1-6, 
сега со непозната адреса 

Се повикува тужениот Кализи Шинази да се 
јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот, да достави адреса или овласти полно-
мошник КОЈ ќе го застапува во оваа постапка Во 
спротивно, по истекот на ОВОЈ рок, судот ќе му 
постави привремен застапник 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр 95/92 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка 
за поништување на чекови со сериските броеви, од 
17738218 ДО 17738220 заклучно, при што сите овие 
три чека се трасирани за наплата при Стопанска 
банка Гевгелија, се во бланко форма и ја задолжу-
ваат сметката на подносителот на предлогот за по-
ништување на чековите, Зајкова Соња од Гевгелија, 
со тековна сметка бр. 790/03. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат 
наведените чекови и лицата на кои им е познато 
каде тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот 
суд во Гевгелија во рок од 60 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. Во истиот рок секое заинте-

ресирано лице може да вложи приговор против 
предлогот за поништување на овие чекови 

. Се напоменува на должникот дека по овие че-
кови не може полноважно да Ја исполни својата 
обврска, да ги обнови или замени чековите, да 
издаде нови ниту имате пот смее да ги пренесува 
правата од чековите 

Доколку огласниот рок истече без приговори 
или успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе 
бидат поништени 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р бр 3/92. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 
Се повикуваат лицата Глигор Ј Фузевски и Ди-

митар Ј Фузевски од с Избишта, а со последно 
место на живеење во Буенос Ајрес — Аргентина, 
Јужна Америка како и секоЈ друг што знае за нив-
ните животи, да се јават во Општинскиот суд во 
Ресен во рок од три месеци од објавувањето на 
овој оглас во ,.Службен весник на Република Ма-
кедонија“ Во спротивно, овие лица ќе се прогласат 
за умрени 

Од Општинскиот суд во Ресен, Впп бр 13/92 

Се повикува лицето Игнет Симовски од с Јан-
ковец — Ресен,1 како и секој друг што знае за 
неговиот живот, да се јави во Општинскиот суд во 
Ресен во рок од три месеци од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на Република Маке-
донија“ Во спротивно, ова лице ќе се прогласи за 
умрено 

Од Општинскиот суд во Ресен, Впп бр 6/92. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес се води 
спор за физичка делба по предлог на предлагачот 
Абдула Бељуров од с Горно Јаболчиште против 
противниците Бељуров Музафер од с Горно Јабол-
чиште и Биљана Костиќ од Титов Велес, сега со 
непознато место на живеење 

За привремен застапник на противничката Биља-
на Костиќ е поставен Сашко Лазаров, стручен сора-
ботник во Општинскиот суд во Титов Велес кој ги 
има сите права и должности на законски застапник 
по споменатиот предмет се додека противничката 
Биљана Костиќ или нејзин полномошник не се по-
јават пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, ВПП, бр. 
106/91 (36) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-

стапка поради исполнување на договор по тужбата 
на тужителот Блажевски Божин Блаже од с Бело-
виште, против тужените Слободанка и Радица Пе-
јовски од Белград, со непозната адреса Вредност на 
спорот 50 ООО динари 

Се повикуваат тужените Слободанка и Радица 
Пејовски да се јават во судот во рок од 15 дена 
или, да постават СВОЈ ПОЛНОМОШНИК П О истекот на 
рокот, на истите ќе им биде поставен привремен 
старател преку Центарот за социјални работи во 
Тетово кој ќе ги застапува нивните интереси се до 
окончувањето на постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 333/92. 
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