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544. 
Врз основа на Амандманот L.XXV на Уставот на 

СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), а во 
врска со член 1 и 2 од Законот за помилување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 15/77) претседателот 
на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Извршувањето на изречената казна Затвор им. се 

услови за 1 година на осудените лица: 
1. Велков Слободан Перо од Кочани, во траење 

од 1 месец, 
2. Дунимаглоски Тошо ѓорѓи од с. Годивје, во 

траење од 2 месеца. 
II 

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

Бр. 08-733 
8 јули 1991 година 

Скопје Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

545 ч 
Врз основа на член 112 став 2 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А V 
ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЕДИНСТВЕНИТЕ НА-
ЗИВИ ЗА ГРУПИ НА РАБОТИ И ЗАДАЧИ ОД ИСТ 

ВИД И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНОТО ВРШЕЊЕ ВО 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат единствени на-

зиви за групи на работи и задачи од ист вид во 
органите на управата и видот и степенот на струч-
ната подготовка и другите услови потребни за нив-
ното вршење. 

Член 2 
Групите на работи и задачи од ист вид во орга-

ните на управата и нивните називи во рамките на 
делокругот на органите се определуваат според ви-
дот и сложеноста, сродноста и поврзаноста и други-
те карактеристики на работите и задачите во орга-
нот, видот и степенот на стручната подготовка и 
другите услови потребни за нивното вршење. 

Член 3 
Работите и задачите во органите на управата по 

видот се групирани во: 
1. студиско-аналитички; 
2. нормативно-правни; 
3. управно-надзорни; 
4. информативно-документациони; 
5. стручно-технички; 
6. финансиско-материјални; 
7. оперативно-технички; 
8. административно-технички; и 
9. помошни работи. 

Член 4 
Единствените називи на работите и задачите, на 

ист вид работи и задачи кои ги вршат одделни ра-
ботници се утврдуваат врз основа на сложеноста на 
работите и задачите, стручната подготовка, одговор-
носта на работникот за извршувањето на работите и 
задачите, самостојноста во работата и другите усло-
ви утврдени во општиот акт за систематизација на 
работите и задачите на органот на управата. 

Член 5 
Кога во делокругот на органите на управата се 

извршуваат работи и задачи што не се предвидени 
со одредбите на оваа уредба или за некои се утвр-
дени посебни називи тие се изедначуваат со гру-
пите на работи и задачи утврдени со оваа уредба. 

Член 6 ^ 
Студиско-аналитичките работи и задачи опфа-

ќаат особено: изработување на студии, анализи, ела-
борати и програми како основа за утврдување на 
развојната и економска политика и насочување на 
економскиот и општествениот развој на Републиката, 
истражувања на односи и појави од општествено-
економскиот развој и општествено-политичкиот сис-
тем; изготвување на републичкиот буџет, општи би-
ланси на средствата на Републиката; програми и 
истражувачко-развојни проекти за одделни праша-
ња од областа на стопанството и општествените деј-
ности; изготвување на концепции за унапредување-
то на организацијата, функционирањето и методот 
на работата на управата и стручно-аналитичка об-
работка на други прашања и проблеми од поши-
роко општествено значење,- проектирање на најсло-
жени информациони системи од интерес за Репуб-
ликата и нивната автоматизација, модернизација и 
примена на современа информациона технологија 
и изработка на студии, анализи, елаборати и експер-
тизи од архивската и хидрометеоролошката дејност. 

Член 7 
Нормативно-правните работи и задачи опфаќаат 

особено: утврдување на концепции за уредување на 
односи со закони, други прописи и општи акти; под-
готвување на предлози за донесување на закони, на-
црти и предлози на закони и други прописи и оп-
шти акти; стручна обработка на прашања од значе-
ње за уредување на односите со закони, други про-
писи и општи акти; давање стручни мислења по на-
црти и, предлози на закони и други прописи и оп-
шти акти што ги донесуваат надлежните органи; 
давање објаснувања и мислења за примена на закони, 
други прописи и општи акти, следење и проучување 
на појави и односи од интерес за остварување на 
уставноста и законитоста и проучување и испитува-
ње на дејството и последиците од системски реше-
нија утврдени со закони и други прописи и општи 
акти и согледување и оценка за извршување на за-
коните и другите прописи во соодветна област. 

Член 8 
Со нормативно-правните работи и задачи се изед-

начуваат; најсложени материјално-финансиски рабо-
ти; организација на работи и задачи на попречува-
ње на дејности за заштита на поредокот утврден со 
Уставот или загрозување на безбедноста на земјата 
и заштита на животот и личната сигурност на луѓе-
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то и имотот; вршење на судски и други вештачења 
и стручна обработка на предмети и вршење на сек-
ретарски работи во републичките правосудни орга-
ни, раководење со одделни сектори во казнено-по-
правните и воспитно-поправните установи и најсло-
жени работи на валоризација, обработка, истражува-
ње и публикување на архивска граѓа. 

Со нормативно-правните работи и задачи се 
изедначува вршењето на инспекциски надзор над 
извршувањето на законите и другите прописи и оп-
шти акти. 

Член 9 
Управно-надзорните работи и задачи опфаќаат 

особено: решавање во управната и прекршочната 
постапка; изготвување на извештаи, информации и 
осврти за примената на законите и состојбите во 
областа и вршење надзор над законитоста на актите 
и законитоста на работата во 'органите. 

Член 10 
Со управно-надзорни работи и задачи се изедна-

чуваат вршење на работи и задачи на проектирање 
и автоматизирана на работниот процес и обработка 
на податоци, модернизација на техничката база на 
информациониот систем и примена на современа тех-
нологија во областа на информациониот систем; вр-
шење на работи и задачи на попречување на деј-
носта за заштита на поредокот утврден со Уставот, 
загрозување на безбедноста на земјата и заштита на 
животот и личната сигурност на луѓето и имотот; 
стручна обработка на предмети во правосудните ор-
гани и вршење на раководни работи во организа-
ционите единици и работи на командување и вос-
питување во казнено-поправните и воспитно-поправ-
ните установи; подготвување и обработка на доку-
ментација по утврдена методологија; организирање 

„ и раководење на работите во внатрешните органи-
зациони единици на Службата за општествено кни-

- говодство и изготвување на финансиски планови и 
контрола на остварувањето на приходите на Служ-
бата за општествено книговодство. 

Член 11 
Информативно-документационите работи и зада-

чи опфаќаат особено: подготвување и обработка на 
статистички и други податоци од делокругот на ор-
ганот на управата; обработка на документација како 
основа за изготвување на анализи и елаборати; под-
готвување на информации и други материјали врз 
основа на однапред утврдена методологија; собира-
ње, средување и - обработка на архивски материјали 
и нивно микрофилмување и подготвување на про-
екти за автоматска обработка на податоци. 

Член 12 
Со информационо-документациони работи и за-

дачи се изедначуваат; преведување и јазична редак-
ција на посложени текстови од странски јазици, си-
мултано преведување, преведување на текстови и лек-
торирање; библиотекарски и лекторски работи и за-
дачи и работи и задачи на протоколот и лаборато-
риски анализи. 

Член 13 
Стручно-техничkите работи и задачи опфаќаат 

особено управување со воздухоплови и одржување 
на воздухоплови; изработка на програми за стручно-
техничка обработка; подготвување и обработка на 
документација по утврдена методологија; работи и 
задачи на дебатно стенографирање; управување и 
одржување на сметачки и други посложени, построј-
ки за автоматска обработка на податоците; обезбе-
дување пренос на информации од посебно значење; 
работи и задачи на криптологија; работи и задачи 
на обновување и одржување на премерот и катаста-
рот на земјиштето, катастарот на водоводите и под-
земните о б ј е к т премер и утврдување на настана-
тите промени на земјиштето и внесување на утврде-
ните промени во плановите за премер; работи и за-
дачи во врска со собирање и средување на податоци 
за подготвување на Републичкиот буџет, учествување 

во статистички истражувања во својство на контро-
лор, анкетар и попишувач; мерење и набљудување 
на метеоролошките, хидролошките и биометеоро-
лошките елементи и појави и собирање, средување, 
контрола и обработка на овие податоци врз основа 
на методолошки и други упат.ства. 

Член 14 
Со стручно-технички работи и задачи се изедна-

чуваат: работи и задачи на непосредна заштита на 
животот и личната сигурност ца луѓето и имотот и 
непосредно обезбедување во казнено-поправните, и 
воспитно-поправните установи и инструкторски рабо-
ти и задачи во организациони единици во казнено-
поправните и воспитно-поправните установи. 

Член 15 
Финансиско-материјалните работи и задачи оп-

фаќаат особено: изработка, следење и извршување 
на пресметката на средствата за работа на органот 
на управата,- книговодствено-сметководствени рабо-
ти,- работи и задачи во врска со пресметката и ис-
платата на личните доходи и другите лични прима-
ња,- обработка на финансиско-материјални докумен-
ти и ликвидатура, благајнички работи и трезор, ра-
боти на фактурирање, набавка, чување и користење 
на инвентарот, опремата и потрошниот материјал. 

Член 16 
Оперативно-техничките работи и задачи опфа-

ќаат особено: работи и задачи на одржување на воз-
духоплови,- работи и задачи во врска со собирање и 
средување на документи и податоци; управување 
со поедноставни сметачи; работи на обезбедување 
на згради на органите на управата и на работи и 
задачи на обезбедување на определени личности; 
работи и задачи на возачи на превозни средства,-
работи за одржување на деловните згради, водењето 
на персонално-кадровска и друга евиденција; стено-
графски ,и стено дактилограф ски работи и работи и 
задачи на технички секретар. 

Член 17 
Административно-техничките работи и задачи оп-

фаќаат: примање, распоредување и архивирање на 
пошта и други слични канцелариски работи и зада-
чи,- работи и задачи на препишување и умножува-
ње на материјали, работи со фотокопирни и други 
апарати; работи и задачи во врска со воспоставува-
ње на внатрешни и надворешни телефонски, теле-' 
факс, телепринтерски, радио и други - врски, работи 
и задачи на обезбедување на уредите. 

Член 18 
Помошните работи и задачи опфаќаат: пакува-

ње и испраќање на пошта, надворешна и интерна 
достава на пошта,- работи и задачи на фотокопирни 
и други апарати,- одржување на хигиената и одр-
жување на зелени површини. 

Член 19 
Во поглед на видот и степенот на стручната под-

готовка за вршење на работите и задачите во орга-
ните на управата потребни се следните услови: 

1) За работите и задачите од членовите 6, 7, 8, 
9, 10, 11 и 12 завршен факултет односно VII степен 
стручна подготовка од соодветна насока и определе-
но работно искуство на . исти или слични работи и 
задачи; 

2) за работите и задачите од членовите 13, 14 
и 15 виша стручна подготовка односно VI или V 
степен на стручна подготовка, односно ВКВ, звањето 
соработник со потребно работно искуство или средна 
стручна подготовка односно V или IV степен струч-
на подготовка со соодветно работно искуство на 
исти или слични работи и задачи; 

3) за р,аботите и задачите од членовите 16 и 17 
средна стручна подготовка односно V или IV степен 
на стручна подготовка и звањето соработник однос-
но KB или ВКВ од соодветна насока и определено 
работно искуство на исти или слични работи и за-
дачи,-
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4) за работите и задачите од член 18 основно 
образование. ' 

Со општиот акт за систематизација на работите 
и задачите на органите на управата, покрај видот 
и степенот на стручната подготовка и работното 
искуство, можат да се утврдат и други услови за 
вршење на работите и задачите. 

Член 20 
Одредбите на оваа уредба соодветно се приме-

нуваат во судовите, јавните обвинителства, јавните 
правобранителства, судовите за прекршоци, казнено-
поправните установи, Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените краишта во Републиката, службите за 
правна помош, Народната банка на Македонија и 
Службата за општествено книговодство на Маке-
донија. 

Одредбите на оваа уредба соодветно се приме-
нуваат и на стручните и други служби на Собра-
нието, на Претседателот на Републиката, на Владата 
и на службата на Уставниот суд на Македонија. 

Член 21 
Со денот на влегувањето ,во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за номенклатурата на 
називите на работите и задачите во републичките 
органи на управата и условите за нивното вршење 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 37/81). 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 23-1366/1 ' 
27 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

546. 
Врз основа на член 61 од Законот за опште-

ствената заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87 и 17/91), Владата на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА 

НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 7 ДО 13. X. 1991 ' 
ГОДИНА 

I 
Висината на придонесот на „Детска недела“ што 

ќе се наплатува во времето од 7 до 13. X. 1991 го-
дина, изнесува: 

1. На секој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации, 5,00 динари; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен на печатени работи, 2,00 динари,-

3. На секој продаден возен билет во железнич-
киот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) и 
авионскиот сообраќај, 10,00 динари; 

4. На секој влезен билет за спортски натпрева-
ри и други приредби, 10,00 динари. 
II 

Придонесот на „Детска недела“ ќе се плаќа во 
маркици кои за таа намена ги издава Сојузот на 
организациите на социјалистичко, воспитување на де-
цата на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 23-1403/1 
5 јули 1991 година, 

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

547. 
Врз основа на член 9 / став 3 од Законот за 

Црвениот крст на Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 27/77, 31/85, 10/85, 51/88, 28/89 и член, 45 
од Законот за Владата на Република' Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ШТО СЕ НАПЛАТУВА ВО ПОЛЗА 

НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на придонесот што се 

наплатува во полза на Црвениот крст на Македони-
ја („Службен весник на СРМ“, бр. 44/88 и 23/89), 
членот 1 се менува и гласи: 

„Висината на придонесот што се наплатува на; 
секоја продадена влезница за културни и забавни 
приредби, спортски средби и натпревари за кои се 
плаќа влезница, на секоја продадена грамофонска 
плоча и музичка и видео касета, освен ако се на-
менети за науката, образованието и уметноста, како 
и на секоја изнајмена видео касета, што се напла-
тува во полза на Црвениот крст на Македонија, из-
несува 5% од вредноста на влезницата односно гра-
мофонската плоча и музичката и видео касета, а за 
изнајмената видео-касета 50/о од цената по која се 
изнајмува видео-касетата". „ 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 'де-

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

Бр. 23-1460/1 
5 јули 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

548. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот 

на просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 
16 од Законот за експропријација („Службен весник 
на СРМ“ бр. 46/89), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ОБЈЕКТ БРАНА И АКУ-
МУЛАЦИЈА - „ТРСТИЈА" НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

, ОПШТИНА ВИНИЦА 

1. Со оваа-одлука се одредува локација за из-
градба на инвестициониот објект Брана и акумула-
ција „Трстија", на подрачјето на општина Виница; 
чиј инвеститор е ПОС „Југотутун" од Виница и се 
определува земјиштето што му припаѓа на објектот 
за .неговата редовна употреба., 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ на објектот (ситуација во М 1 :2.500), кој 
не се објавува, а се наоѓа во Министерството за ур-
банизам, градежништво, сообраќај и екологија. 

3. Се задолжува Министерството за финансии да 
го додели земјиштето од точка 1 на оваа одлука на 
трајно користење на ПОС „Југогутун" од Виница за 
изградба на браната и акумулацијата. 

4. Се задолжува Министерството за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и екологија да утврди ус-
лови аз градба и издаде локација, урбанистичка 
согласност и одобрение за градба на браната и аку-
мулацијата, согласно постојните прописи. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Бр. 23-914/3 
5 јули 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 
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5 49. 
Врз основа на член 10 од Законот за Владата на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ-" бр. 38/90), Владата на Репyблика Маке 
донија донесе / 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на СР Ма-

кедонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/91 и 27/91), 
во член 44, по точка 7, се додава нова точка 8, која 
гласи: 

„Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на имотно-правните работи“. 

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

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

Бр. 23-1419/1 
27 јуни 1991 година 

Скопје 

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

550. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1990 година („Службен 
весник на СРМ“, бр. 5/90), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот на финанси-
рањето на општините и Републиката („Службен вес-
ник на СРМ“, бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88, 28/88, 51/88, 18/89, 36/89 и 17/91), Владата на 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНА-

ТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на -Ре-
.публика Македонија се дава позајмица во вкупен 
износ од 6.143.000 динари на следните општини: 

— Прилеп 3.400.000 динари; и 
— Кичево 2.743.000 динари 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука на оп-
штините им се даваат со рок на враќање до 1. X. 
1991 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор поме-
ѓу поедините , општини и Министерството за финан-
сии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-1487/1 
27 јуни 1991 година 

Скопје 

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

551. 
Врз основа на член 29 од Законот за личните 

доходи и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на СР ,Македонија и другите из-
брани и именувани лица во Републиката („Службен 
весник на СРМ“ број 36/90), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1 јули 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧ-
НИОТ НАДОМЕСТОК ВО ПАУШАЛЕН ИЗНОС ЗА 
НАДВОРЕШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
УСТАВНИ ПРАШАЊА И ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА-
ТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Надворешните членови на Комисијата за устав-
ни прашања и Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија, имаат право 
на месечен' надоместок во паушален износ од l.ooo,oo 
динари. 

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

Бр. 10-2834/1 
1 јули 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

552. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

ТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „БАЈРАМ ШАБАНИ“ 
С. КОНДОВО - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
,.Бајрам Шабани“ с. Кондово — Скопје се избираат: 

Маринчо Митревски, самостоен референт за 
правна помош во СО „Карпош“ и 

Музафер Муртезани, директор на ОУ „Дрита“ 
— с. Рашче '— Скопје. 

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

Бр. 10-2866/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

553. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ИБЕ ПАЛИКУЌА“ 

С. БОЈАНЕ - СКОПЈЕ 

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

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

Крсте Гавриловски, пом. директор на ГУЦ 
„Здравко Цветковски“ — Скопје. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2869/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
. Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

554. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во 
ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 
48/88), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувања“та на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 јуни 1991 годин, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕКОНОМСКО-ТРГОВСКИОТ 

УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-
ПИТУ" - ПРИЛЕП 

1. За членови -на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Економ-
ско-трговскиот училишен центар „Кузман Јосифов-
ски-Питу" — Прилеп се именуваат: 

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

Осман Муаремоски, лекар во Медицинскиот цен-
тар — Прилеп. 

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

Бр. 10-2870/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

555. 
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), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „X. АНТЕСКИ“ 
С. ТРЕБОШ - ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „X. 
Антески“ — с. Требош — Тетово се именуваат: 

Абдула Адеми, вработен во СОК — Филијала Те-
тово и 

Драшко Хаџи Илоски, помошник на директорот 
на МУЦ „Н. Штејн" — Тетово. 

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

Бр. 10-2892/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
ч на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

556. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА СТАРСКИОТ ДОМ 
„СУЕ РАЈДЕР" - БИТОЛА 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Стар-
скиот дом ,,Сув Рајдер" — Битола се избираат: 

м-р Јаким Ивановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Драги Гроздановски, 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. 10-2890/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

557. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „,МАРШАЛ ТИТО“ 
С. АРАЧИНОВО - СКОПЈЕ -

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Маршал Тито“ с. Арачиново — Скопје се избираат: 

Душан Миленковски, дипл. правник, - самостоен 
референт во СО Гази Баба — Скопје и 

Борис. Најдовски, дипл. правник, самостоен рефе-
рент во СО Гази Баба — Скопје. 

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

Бр. 10-2886/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

558. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана, на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА УЧИЛИШНИОТ ЦЕНТАР 
ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ТЕХНИЧКА И МЕДИЦИНСКА 

НАСОКА „МИРЧЕ АЦЕВ“ - ПРИЛЕП 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Училиш-
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ниот центар за општествено-техничка и медицинска 
насока ,„Мирче Ацев“ — Прилеп, се именуваат: 

Орде Божиноски, лекар во Медицинскиот центар 
— Прилеп и 

Цветан Јовчески, 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. 10-2871/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

559. 
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), Ко-
мисијата за прашања на изборите и, именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ ,,ВЕРА ЈОЦИЌ“ -
СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен, орган на ОУ „Ве-
ра Јоциќ“ - Скопје се именуваат: 

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

Душан Миленковски, самостоен референт во Соб-
ранието на општина Гази Баба — Скопје. 

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

Бр. 10-2893/1 
26 јуни 1991 година' 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

560. 
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), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „СИМЧЕ НАСТОВСКИ“ 

С. ВРАТНИЦА - ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Сим-
че Настовски“ с. Вратница — Тетово се именуваат: 

Васо Антовски, директор на одржување на ХЕК 
„Југохром" — с. Јегуновце и 

Стојче ѓорѓевски, социјален работник во ХЕК 
„Југохром" — с. Јегуновце. 

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

Бр. 10-2891/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

561. 
Врз основа на член 48 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на ,Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИСИ-
ЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА УСТАНОВАТА ЗА НАРОДНА КУЛ-

ТУРА „ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“ - БИТОЛА 

1. За член на Конкурсната комисија за именува-
ње индивидуален работоводен орган на Установата за 
народна култура „Илинденски денови“ — Битола се 
избира инж. арх. Димитар Димитровски, 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. 10-2875/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

562. 
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), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „СТРАШО ПИНЏУР" 

С. ЈОСИФОВО - ВАЛАНДОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Страшо Пинџур" с. Јосифово — Валандово се име-
нуваат: 

Столе Манолев, проф. по физика СУЦ „Гоце 
Делчев“ — Валандово и ч , 

Леонид Манчев, директор на Културниот центар 
„25 Мај“ — Валандово. 

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

Бр. 10-2882/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

563. 
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), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

ДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ЦАРКА АНДРЕЕВА“ -
КРАТОВО у 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на РО за 
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згрижување, воспитување и образование на деца од 
предучилишна возраст „Царка Андреева“ — Кратово 
се именуваат: 

Велко Дончевски, вработен во РИК „Силекс" — 
Кратово и 

Мише Илиевски, вработен во РИК „Силекс" — 
Кратово. 

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

Бр. 10-2 880/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

564. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

.органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

СЛУЖБИ ПРИ РО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР -
СТРУМИЦА 

. 1. За членови на Конкурсната комисија за име- . 
нување индивидуален работоводен орган на ООЗТ 
Стационарни служби при РО Медицински центар — 
Струмица се избираат: 

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

Томе Митев, директор на РО „Агропромет" — 
Струмица. 

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

Бр. 10-2889/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

565. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА СПОМЕН ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА „КОЧО РАЦИН“ - КИЧЕВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Спомен 
домот на културата ,„Кочо Рацин“ — Кичево се изби-
раат : 

Вецко Личоски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Стојко Здравески, KB. работник во ф-ка „Тане 
Целески“ — Кичево. 

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

Бр. 10-2888/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

566. 
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), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТО-
ВОДЕН ОРГАН НА ОСНОВНОТО МУЗИЧКО УЧИ-

ЛИШТЕ „ВАСКО КАРА ЈАНОВ“ - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За член на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Основното 
музичко училиште „Васко Караниов“ — Гевгелија 
се именува Македонка Каратерзиева, наставник по 
биологија и хемија во ЦОУ „Владо Кантарџиев" — 
Гевгелија. 

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

Бр. 10-2881/1 i 
?,в јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

567. 
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), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА ПИОНЕРИТЕ 

„29 НОЕМВРИ“ - КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Домот 
на пионерите „29 Ноември“ — Куманово се имену-
ваат: 

Ангел Величковски, командант на ОШТО — Ку-
маново и 

Нада Ивановска„ директор на библиотеката „Та-
не Георгиевски“ — Куманово. 

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

Бр. 10-2879/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

568. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДАНЕ КРАПЧЕВ“ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Да-
не Крапчев“ — Скопје се именуваат: 
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Киро Доневски, самостоен референт во СО Гази 
Баба — Скопје и 

Никола Марковски, дипл. правник, началник во 
СО Гази Баба — Скопје. 

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

Бр. 10-2872/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

569. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни "1991 година, донесе 

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

Н И РАБОТИ - НЕГОТИНО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Цента-
рот за социјални работи — Неготино се избираат: 

Блаже Настов, секретар на општинскиот одбор 
на Црвениот крст во Неготино и 

Тодор Димов, 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. 10-2873/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

570. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3^87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

НИ РАБОТИ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Цента-
рот за социјални работи Титов Велес се избираат: 

Зоран Китев, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија и 

Зоран Ѓорѓиев, правник во „Лозар" — Титов 
Велес. 

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

Бр. 10-2874/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје. 
- Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

571. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „БОРИС КИДРИЧ" -

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

нување индивидуален работоводен орган на УСО 
„Борис Кидрич" — Титов Велес се избираат: 

Ташко Киров, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија и 

Владо Димовски, дипл. правник шеф на царин-
ска испостава — Титов Велес. 

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

Бр. 10-2884/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

572. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „КОЛЕ НЕДЕЛКОВ-

СКИ“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на УСО 
„Коле Неделковски“ — Титов Велес се избираат: 

Ратка Гонева, дипл. правник — овластена од Ре-
публичката геодетска управа да раководи со Геодет-
ската управа на СО Титов Велес и 

Гоце Јовановски, раководител на одделението за 
општа управа при Министерството за правосудство и 
управа — Титов Велес. 

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

Бр. 10-2883/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

573. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

ТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 
„ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ - ПРОБИШТИП 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување на индивидуален работоводен орган на До-
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мот на културата „Злетовски рудар)" — Пробиштип 
се избираат: ; 

инж. Драган Амповски, технолог во фабриката 
за акумулатори „Злетово“ — Пробиштип и 

Станко Јосифовски, дипл. физичар директор на 
УЦСО „Н. Н. Борче“ — Пробиштип. 

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

Бр. 10-2887/1 
26 јуни 1991 година ! 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

5 7 4 . ; 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, ЗЈЅ7 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 

- ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ЦОУ 
„Кирил и Методиј“ — Титов Велес се избираат: 

Иван Домазетов, зам. на директорот на ЦОУ „Ва-
сил Главинов“ — Титов Велес и 

Јорда Јаковлевска, стручен соработник по ошто-
правните работи во ОСИЗ за предучилишно и основ-
но образование и општествена заштита на децата — 
Титов Велес. 

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

Бр. 10-2885/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

575, 
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), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЈЕТА Е РЕ" 
С. СЛУПЧАНЕ - КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Је-
та Бре“ с. Слупчане — Куманово се именуваат: 

Абдиљ Мифтари, проф. во ОУ: „Маршал Тито“ 
с. Лопате и 

Владимир Станковски, вработен во ОУ „Крсте 
Мисирков“ — Куманово. 

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

Бр. 10-2896/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

576. 
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), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година,, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ВЛАЗЕРИМИ" -
КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Вла-
зерими" — Куманово се именуваат: 

Трајче Димитриевски, проф. во Земјоделското 
училиште Куманово и 

Исмет Шабани, педагог во ОУ во с. Матејче — 
Куманово. 

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

Бр. 10-2895/1 
26 јуни 1991 година 

Ск;оцје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

577. 
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), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

ПРИЛЕП 

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

Александар Ристески, д-р по медицина, рентге-
нолог во Медицинскиот центар — Прилеп и 

Блага Тутеска, наставник по македонски јазик 
во ОУ „Јосип Броз Тито“ — Прилеп. 

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

Бр. 10-2894/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

578. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 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 ДЕЦАТА ОД 
ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „,МАЈСКИ ЦВЕТ“ 

- СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување Индивидуален работоводен орган на РО за 
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згрижување, воспитание и образование на децата од 
предучилишна возраст „Мајски Цвет“ Скопје, се име-
нуваат: 

Горан Поповски, дипл. правник, адвокатски Лри-
правник и 

Мирјана Тодорова, д-р по стоматологија врабо-
тена во Здравствениот дом Поликлиника „Пролет“ 
— Скопје. 

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

Бр. 10-2868/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

579. 
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), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КУЛТУРА“ - С. 
МАТЕЈЧЕ - КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ ,.Кул-
тура“ с. Матејче — Куманово се именуваат: 

Феми Имери, одделенски наставник во ОУ „Мар-
шал Тито“ с. Лопатец — Куманово и 

Спасе Цветковски, директор на детска градин-
ка „Ангел Пајче“ -— Куманово. 

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

Бр. 10-2877/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

580. 
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 и 11/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 

. одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ,„ЛИРИЈА“ С. ОТЉА -

КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ли-
рија“ с. Отља — Куманово се именуваат: 

Рецеп Шакири, привремен управник во ОУ „Је-
- та Е ре" — с. Слупчане — Куманово и 

Живко Паковски, референт за воени подготовки 
во стопанството во СО Куманово. 

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

Бр. 10-2878/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

581. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во 
ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 
48/88), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, до-
несе 

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

БОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ С. ОБЛЕШЕВО - КОЧАНИ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кли-
мент Охридски“ с. Облешево — Кочани се избираат: 

Никола Игнатов, библиотекар во. Матичната би-
блиотека „Искра“ — Кочани и 

д-р Никола Серафимов, вработен во Медицин-
скиот 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. 10-2867/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

582. 
Врз основа на член 30 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26 Јуни 1991 година, донесе 

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

НА КУЛТУРАТА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ -
ПРОБИШТИП 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Домот на културата „Злетовски рудар“ 
— Пробиштип се именуваат: 

Јанинка Андова, електромашински инж. вработе-
на во Ф-ка за акумулатори „Злетово“ — Проби-
штип и 

Димитрија Јандревски, проф. во УЦСО „Н. Н. 
Борче“ — Пробиштип. 

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

Бр. 10-2859/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

583. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, ' 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 И 
11/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УСО 
„БОРИС КИДРИЧ" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на УСО „Борис Кидрлч" — Титов Велес 
се именуваат: - ' 
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Маријанка Мишковска, стручен соработник и пра-
вен советник во Стручната служба ; на Општинскиот 
совет на ССМ — Титов Велес и 

Славица Алексовска, индустриски психолог во 
Ф-ката „Нокатекст" — Титов Велес. 

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

Бр. 10-2836/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

584. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 291/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 И 
11/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 јуни; 1991 година, до-
несе 

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

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УСО 
„РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ - КОРЧАГИН" -

СКОПЈЕ 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на УСО „Раде Јовчевски — Корчагин" — 
Скопје се именуваат-. 

Коле Пуловски, пратеник во Собранието на Ре-
публика .Македонија и 

М,арија Писинова, директор на Музичко-балет-
скиот училишен центар „Илија Николовски — Луј“ 
— Скопје. 

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

Бр. 10-2837/1 ј 
26 јуни 1991 година 

Скопје 1 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата,. 

Никола Крстески, с. р. 

585. 
3 од Законот 33L 
весник на СРМ“ 

586. -
Врз основа на член 248 став з од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 291/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, .29/90 И 
11/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 26 јуни 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТА-
РОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „ТАЌИ ДАСКАЛО“, 

- БИТОЛА 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на Центарот за средно образование „Таќи 
Ласкало“ — Битола се именуваат: 

Панде Манојловски, дипл. правник — новинар 
во „Битолски весник“ — Битола, 

Трајан Мицевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Константин Петковски, директор на ОУ „Ѓуро 
Салај“. 

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

Бр. 10-2839/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. „ 

Врз основа на член 248 став 
насоченото образование („Службен 
број 16/85, 291/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 И 
11/91), Комисијата за прашања на; изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 јуни) 1991 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТ-
НИТЕ ЛУЃЕ НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ 

„МОША ПИЈАДЕ“ - ПРИЛЕП 
ѓ 

1. За претставници на општествената заедница 
во Собирот на работните луѓе на Работничкиот уни-
верзитет „Моша Пијаде“ — Прилеп се именуваат: 

Кирил Баваноски, секретар на ОП „Пролетер“ 
— Прилеп и 

Душан Стојчески, вработен во ОП ТИ ,,Билјана“ 
— Прилеп. 

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

Бр. 10-2835/1 
26 јуни 1991 година ; 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

587. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 291/89 и 11/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на“ 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

БРЕ“ С. СЛУПЧАНЕ - КУМАНОВО 

N 1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на ОУ „Јета Бре“ с. Слупчане — Кума-
ново се именуваат: 

Наим Абази, вработен во СВР — Куманово и 
Џемаил Нухија, вработен во ЖТП — Скопје — 

Железничка станица — Куманово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-2852/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

588. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ 
„ВЛАЗЕРИМИ" - КУМАНОВО 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на ОУ „Влазерими" — Куманово се име-
нуваат: 
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Спирко Ангеловски, пензионер — Куманово, и 
Ибраими Лимани, пензионер — Куманово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-2853/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

589. 
Врз основа на член 245 од Законот за Лредучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

НА ПИОНЕРИТЕ „29 НОЕМВРИ“ - КУМАНОВО 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Домот на пионерите „29 Ноември“ — 
Куманово се именуваат.-

Перо Величковски, референт за култура во Ми-
нистерството за култура — ПЕ — Куманово и 

Стојан Поповски, пензионер од Куманово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-2851/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

590. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за му-

зејска дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 Јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ 
ЛУЃЕ ВО УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА „СКОПЈЕ“ -

СКОПЈЕ 

1. За претставник на општествената заедница во 
Собирот на работните луѓе во Уметничката галерија 
„Скопје“ — Скопје се именува Горѓи Чулаковски, 
проф. во Училиштето за применета уметност „2 Ав-
густ“ — Скопје. 

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

Бр. 10-2856/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

591. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 49/78, 43/78, 
35/85, 17V91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАБОТИ ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За претставник на општествената заедница во 
Центарот за социјални работи во Титов Велес се 
именува Драган Неделковски, дипл. економ, секре-
тар на Советот на општинскиот синдикат — Титов 
Велес. 

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

Бр. 10-2855/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

592, 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 и 
11/91), Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СО-
ВЕТ НА УСО „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ" - ТЕТОВО 

1. За претставници на општествената заедница во 
Работничкиот совет на УСО „Кирил Пејчиновиќ" — 
Тетово се именуваат: 

Радован Веселиновски, самостоен педагошки со-
ветник во Заводот за школство — Тетово, 

Ѓоре Коцески, дипл. правник вработен во Тргов-
ското претпријатие ,„Деликатес“ — Тетово и 

Павел Манојлов, дипл. правник вработен во Јав-
ното правобранителство — Тетово. 

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

Бр. 10-2841/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата, за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

593. 
Врз основа на член 164 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 
44ј/85, 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 32/90), Комисијата, 
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

ЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „АКАДЕМИК ПРОФ. Д-Р 
ДИМИТАР АРСОВ“ - КРИВА ПАЛАНКА 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Медицинскиот центар „Академик проф. 
д-р Димитар Арсов“ — Крива Паланка се имену-
ваат: 

Страхиња Кокоромановски, шеф на Царинарни-
цата „Деве Ваир“ Крива Паланка и 

Урош Трајковски, пензионер од Крива Паланка. 

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

Бр. 10-2842/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје i 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

594. 
Врз основа на член 30 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во 
организациите на здружениот труд („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТ-
НИТЕ ЛУТЕ ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ИЛИН-

ДЕН“ - ДЕМИР ХИСАР 

1. За претставници на општествената заедница 
во Собирот на работните луѓе во Домот на култу-
рата „Илинден“ - Демир Хисар се именуваат.-

Томислав Дамјановски, забен техничар во Здрав-
ствениот дом — Демир Хисар и 

Перо Костески, економист вработен во ПОС 
„Младост“ — Демир Хисар. 

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

Бр. 10-2854/1 4 

26 јуни 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

595. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

филмската дејност („Службен весник на СРМ“ број 
15/86 и 51/88), Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија, на седницата! одржана на 26 јуни 1991 .година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА 
ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ „ГРАДСКИ КИНА“ 

- БИТОЛА 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на РО за прикажување на филмови 
„Градски кина“ — Битола се именуваат: 

Благој Тошев, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Флоре Масалковски, 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. 10-2844/1 ! 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

596. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИ-
ЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 
„ЦАРКА АНДРЕЕВА“ - КРАТОВО 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на РО за згрижување, воспитување и обра-
зование на деца од предучилишна возраст „Царка 
Андреева“ - Кратово се именува Јордан Јованов-
ски, вработен во РИК „Силекс" — Кратово. 

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

Бр. 10-2849/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на. Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
597. 

Врз основа на член 245 од Законот за пред-
училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 1^/83, 29/89 и 11/91), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ 
„СТРАШО ПИНЏУР" С. МАЛО КОЊАРИ, 

ПРИЛЕП 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на ОУ „Страшо Пинџур" - с. Мало Ко-
њари — Прилеп се именуваат: 

Мирјана Дунимаглоска, дипл. правник од с. Кри-
вогаштани — Прилеп и 

Зоран Чабрагоски, инж. агроном во ЗИК „При-
леп“ с. Славеј — Прилеп. 

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

Бр. 10-2860/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

598. 
Врз основа на член 245 од Законот за пред-

училишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), 
Комисијата за прашања на изборите и именувања-
та на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

И МЕТОДИЈ“ С. ИЛОВИЦА - СТРУМИЦА 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на ЦОУ „Кирил и Методиј“ с. Иловица — 
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Струмица, се именува Илија Танчев, земјоделец од 
с. Иловица — Струмица. 

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

Бр. 10-2847/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

599. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДАНЕ 

КРАПЧЕВ“ ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на ОУ „Дане Крапчев“ Гази Баба“ — 
Скопје се именуваат.-

Миле Величковски, професор по македонски ја-
зик дир. на ОУ „Крум Тошев“ с. Трубарево и 

Страхил Лазаревски, пензионер од Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот, на до-

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

Бр. 10-2846/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

600. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ 
„СТРАШО ПИНЏУР" - С. ЈОСИФОВО -

ВАЛАНДОВО 

1. За претставници на општествената заедница 
t o Советот на ЦОУ „Страшо Пинџур" с. Јосифово 
— Валандово, се именуваат.-

Томе Илиев, советник во Педагошкиот завод на 
Македонија ПЕ — Струмица и 

Драги Петков, референт по работни односи во 
ЗК „Анска Река“ — Валандово. 

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

Бр. 10-2850/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. ' j 

601. 
1врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА 
ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ПРОЛЕТ“ 

- СКОПЈЕ 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на РО за згрижување, воспитание и об-
разование на деца од предучилишна возраст „Про-
лет“ — Скопје се именуваат: 

Борче Билјановски, дипл.. правник вработен во 
ГСВР и 

Тонка Дилевска, коресподент по англиски јазик 
во ОП „Железара“ — Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во4 „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 10-2864/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

602 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за му-

зејска дејност (.,Службен весник на СРМ“ број 25/79), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ 
ЛУЃЕ ВО УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА „СКОПЈЕ“ -

СКОПЈЕ 
1. За претставник на општествената заедница во 

Собирот на работните луѓе во Уметничката галерија 
„Скопје“ — Скопје се именува Горѓи Чулаковски, 
проф. во Училиштето за применета уметност „2 
Август“ — Скопје. 

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

Бр. 10-2856/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

603. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 
I ^г^ттгј 

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

ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
„11 ОКТОМВРИ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на општествената заедница во 
Советот на РО за згрижување, воспитание и образо-
аие „11 Октомври“ — Скопје се именуваат: 
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Десанка Мацкиновска, наставник во ОУ „Петар 
Здравковски-Пенко" — Скопје и 

Симеон Серафимовски, дипл.; правник вработен 
но Рудници и Железарница — „Скопје“ — Скопје. 

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

Бр. 10-2865/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

604. 
Врз основа на член 164 од Законот за .здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 
43/85, 50/87, 27/88, 36/89 и 38/90), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 
јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ 
НА ООЗТ МЕДИЦИНСКИ СЛУЖБИ ПРИ МЕДИ-
ЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „Д-Р ТРИФУН ПАНОСКИ“ -

БИТОЛА 

1. За претставници на општествената заедница во 
Работничкиот совет на ООЗТ Медицински служби при 
Медицинскиот центар „д р Трифун Паноски“ во Би-
тола се именуваат: 

Борче Граматковски, дипл. правник вработен во 
ОСИЗ за ^здравствена заштита „Демир Хисар“ и 

м-р Јаким Ивановски, 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. 10-2858/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

605. 
Врз основа на член 164 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 
43/85, 50/87, 27/88, 36/89 и 38/90), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 
јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ЗАЕДНИЧКИОТ РАБОТ-
НИЧКИ СОВЕТ НА РО „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР“ 

- БИТОЛА 

1. За претставници на општествената заедница во 
Заеднички работнички совет на РО „Медицински 
центар“ — Битола се именуваат: 

Наќе Стојановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Наум Симјановски, 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. 10-2857/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с . -р , 

606. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ 
„БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на СУ „Браќа Миладиновци“ — Скопје се 
именуваат: 

Мирко Здравковски, дипл. правник вработен во 
ЗОИЛ „Македонија“ — Скопје и 

Владимир Туџаров, дипл. економист вработен во 
РО „Славија“ — Скопје. 

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

Бр. 10-2862./1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

607. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието, на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ 
„ИБЕ ПАЛИКУЌА“ С. БОЈАНЕ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на ЦОУ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане — 
Скопје се именуваат: 

Љубе Ристовски, наставник во ОУ „Страшо Пин-
ЏУР" — Скопје и 

Меди Џемаили, наставник во ЦОУ „Емин Дура-
ку“ с. Буковиќ — Скопје. 

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

Бр. 10-2861/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на' изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

608, 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

ТОШЕВ“ С. ТРУБАРЕВО - СКОПЈЕ 

1. За претставници на општествената заедница, 
во Советот на ОУ ,„Крум Тошев“ во с. Трубарево — 
Скопје се именуваат: 
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Лилјана Лукановска, наставник по германски ја-
зик во ОУ „Вера Јоциќ“ — Маџари и 

Марика Серафимовска, наставник по ликовно вос-
питување во ОУ „Наум Наумовски-Борче" — Скопје. 

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

Бр. 10-2863/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

609. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 

сценско-уметничката дејност („Службен весник на 
СРМ“ број 4/86 и 51/88), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Репуб-
лика Македониај, на седницата одржана на 26 јуни 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ТЕАТАРСКИОТ СОВЕТ 

НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

1. За претставници на општествената заедница 
во Театарскиот совет на Драмскиот театар во Скоп-
је се именуваат: 

Петре А. Андреевски, писател од Скопје и 
проф. д-р Кирил Темков, редовен професор на 

Филозонскиот факултет во Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-2843/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

610. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

ДАН К. ЏИНОТ“ ОД С. ДОЛНО КОЛИЧАНИ -
СКОПЈЕ 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на ЦОУ „Јордан К. Џинот“ од с. Долно 
Количани — Скопје се именуваат: 

Димитар Ивановски, секретар на УСО „Браќа 
Миладиновци“ нас. Драчево и 

Симеон Цветковски, педагог во ОУ „Кузман Шап-
карев“ нас. Драчево. 

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

Бр. 10-2845/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

611. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 и 
11/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТ-
НИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ -

БИТОЛА 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Работничкиот универзитет „Крсте Ми-
сирков“ — Битола се именуваат: 

Гордана Стаматова, директор на Пионерскиот 
центар „Трајче Маглоски" — Битола и 

Драги Гроздановски, 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. 10-2838/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с1, р. 

612. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ 
„X. АНТЕВСКИ“ С. ТРЕБОШ - ТЕТОВО 

1. За претставници на општествената заедница 
во Советот на ОУ „X. Антески“ с. Требош — Тетово 
се именуваат: 

Асим Јусуфи, пензионер од с. Желино и 
Митко Стефановски, самостоен советник во За-

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

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

Бр. 10-2840/1 
26 јуни 1991 г.одина 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

613. 
Врз основа на член 41 став 4 и член 42 од За-

конот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 
27/86 и 47/91), директорот на Републичката геодетска 
управа донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈИШТЕТО И ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШ-

ТЕТО ВО БОНИТЕТНИ КЛАСИ И ПОТКЛАСИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на бонитирање на 

земјиштето и за распоредување на земјиштето во 
бонитетни класи и поткласи („Службен весник на 
СРМ“ бр. 29/87), членот 6 се менува и гласи: 
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„Својствата на почвата (земјиштето) се опреде-
луваат врз основа на следните критериуми: почвен 
тип, подтип, варијатет и форма, длабочина на поч-
вата (профил), текстура, геолошка подлога, педолош-
ки процеси, длабочината на хумусниот хоризонт, про-
цент на хумус, содржина на карбонати, структура, 
длабочина на потпочвени води, дренираност, водо-
лежност, слоевитост, засоленост, каменливост, стено-
витост, релјеф, почвена реакција, ерозивност, скелет-
ност и друго“. 

Член 2 
Во членот 10, алинеите 1, 2, з и 4, бројот „2 

(две)" се заменува со бројот „з (три)". 

Член 3 
Во членот 11 став 1 точка 1 по зборовите- „со 

нагиб до“ бројот „3%" се заменува со бројот „50/о“. 
Во став 1 точка 1 од истиот член по алиќејатз 

2 се додава нова алинеја три, која гласи: 
„Земјиштето со текстура илесто, добро дренира-

но„ рамен релјеф, со нагиб до 5%, заштитено од 
поплави, длабок солум, неутрална почвена реакција, 
добро развиен атсорптивен- комплекс, се распоредува 
во прва бонитетна класа трета поткласа". 

Во точката 2 по алинејата два се . додава нова 
алинеја три, која гласи: 

„Земјиштето со текстура глинеста, тешко njpo-
пусно, умерено добро дренирано, на наклонет терен, 
со нагиб до 8%, изложено на слаба површинска еро-
зија, скелетоидно, се распоредува во втора бонитетна 
класа трета поткласа". 

Во точката 3 по алинејата два се додава нова 
алинеја три, која гласи-. 

„Земјиштето по текстура глинесто и иловасто, 
кое содржи до 10% скелетоидни честици, тешко про-
пусливо, слабо дренирано, добро засолено -со рамен 
или наклонет терен, со нагиб до 16% изложено на 
јака површинска ерозија, се распоредува во трета 
бонитетна класа трета поткласа". : 

Во точка 4 по алинејата два се додава нова али-
неја три, која гласи: 

„Земјиштето превлажнето, скелетоидно до 30% 
скелетни честици, екцесна дренираност, на наклонет 
терен, со нагиб до 30% изложено на сите видови 
ерозија, средно длабока засоленост, се распоредува 
во четврта бонитетна класа трета поткласа". 

Член 4 
По членот 11 се додава нов член11-а кој гласи: 

„Член 11-а 
Својствата на земјиштето наведени во членот 11 

од овој правилник добиваат вредности (бодови) кои 
се основа за утврдување на бонитетни класи на зем-
јиштето, кое е предмет на бонитирањето. 

Добиените вредности се коригираат со коректив-
ниот коефициент од член 12 на овој правилник 

Начинот на вреднувањето на својствата на зем-
јиштето и нивните вредности изразени во бодови се 
обработуваат согласно Упатството за начинот на бо-
нитирање на земјиштето“. 

Член 5 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Својствата на клима и простор од член 7 и 8, 

од овој правилник можат да влијаат во негативна! 
смисла на вредностите односно служат како корен-
тиви на добиените вредности од својствата на поч-
вата при утврдување на бонитетни класи и поткласи. 

Земајќи ги предвид основните климатски свој-
ства и модификатори на климата кои имаат влија-
ние врз бонитетот на земјиштето, територијата на 
Република Македонија се дели на 8 (осум) подрачја 
со 17 (седумнаесет) потподрачја. 

Распоредувањето на територијата на Република 
Македонија на климатски подрачја и потподрачја е: 

1. Првото подрачје има две (две) потподрачја, 
тие се: 

— l i потподрачје ги опфаќа: Гевгелискиот, Ва-
ландовскиот и Дојранскиот реон со надморска ви-
сочина до 200 м. За ова потподрачје е утврден ко-
рективен коефициент 1,00; 

— 12 потподрачје ги опфаќа Демир Капијскиот 
и Неготинскиот реон со надморска височина до 200 
метри. За ова потподрачје е утврден корективен кое-
фициент О, 80. 

2. Второто подрачје има пет (5) потподрачја: 
—: 2i потподрачје ги опфаќа Кавадарскиот, Ти-

товвелешкиот реон и реонот на Градско со надмор-
ска височина до 400 метри. За ова потподрачје е ут-
врден корективен коефициент о,70; 

— 22 потподрачје Ги опфаќа Струмичкиот реон 
к,реон на Долно Повардарие со надморска височина 
од 200 до 400 метри. За ова потподрачје е утврден 
корективен коефициент 0,95; 

— 2з потподрачје опфаќа реон на Овче Поле со 
надморска височина до 400 метри. За ова потподрач-
рачје е з^тврден корективен коефициент . 0,75; 

— 24 потподрачје опфаќа реон на Кочанско со 
надморска височина до 400 метри. За ова потподрјч-
је е утврден корективен коефициент од о,90; 

— 25 потподрачје опфаќа реон на СКОПСКО СО 
надморска височина до 400 метри. За ова потподрач-
је е утврден корективен коефициент О,90. 

3. Третото подрачје има пет (5) потподрачја: 
— 3i потподрачје ги опфајќа Охридскиот и 

Струшкиот реон со надморска височина до 700 мет-
ри. За ова потподрачје е утврден корективен коефи-
циент од О, 90; 

— 32 погподрачје ги опфаќа Кумановскиот реон 
до 700 метри надморска височина и Скопскиот реон 
од 400 до 700 метри надморска височина. За ова 
потподрачје е утврден корективен коефициент од 
0,75; 

— з3 подрачје ја опфаќа Пелагонија. со над-
морска височина до 700 метри. За ова потподрачје е 
утврден ко,ефициент од 0,75; 

— З4 потподрачјето го опфаќа Полог со над-
морска височина до 650 метри. За ова. потподрачје е 
утврден коефициент од о, 80; 

— З5 потподрачје ги опфаќа Преспа до 900 мет-
ри надморска височина и Кривопаланечкиот реон 
до 700 метри надморска височина. За ова потподрачје 
е утврден коефициент од 0,75. 

4. Четвртото подрачје не се дели на потподрач-
ја, тоа ги опфаќа реоните на Берово, Дебарца и Ви-
тачево со надморска височина од 700—1000 метри. 
Корективни^ коефициент за ова подрачје е утврден 
о,70. 

5. Петтото подрачје не се дели на потподрачја, 
тоа го опфаќа Подгорскиот реон (Крушево) со над- -
морска височина од 1000 д о 1300 метри. Коректив-
ниот коефициент за ова подрачје е утврден О,60. 

6. Шестото подрачје не се дели на потподрачја, 
тоа го опфаќа Горскиот појас (Лазарополе) со над-
морска височина од 1200 до 1500 метри. Коректив-
ниот коефициент за ова подрачје е утврден О,50. 

7. Седмото подрачје не се дели на потподрачја. 
Тоа го опфаќа Планинскиот појас со надморска ви-
сочина од 1500—1800 метри. Корективниот коефи-
циент за ова подрачје е утврден о,40. 

8. Осмото подрачје не се дели на потподрачја и 
го опфа(ќа високопланинскиот појас над 1800 метри 
надморска височина. Корективниот коефициент за 
ова подрачје е утврден 0,40. 

Утврдената вредност од својствата на почвата 
коригирана со корективниот коефициент за климат-
ските својства утврдени за секое подрачје и потпод-
рачје посебно претставува конечна вредност 

Конечната вредност од претходниот став во одре-
дени случаи се коригира со коефициент за експози-
ција на земјиштето определено со упатството. По 
утврдување на конечните вредности, земјиштето се 
распоредува во бонитетни класи и поткласи“. 

Член 6 
Членот 13 се менува и гласи-. 
„Утврдените бонитетни класи и поткласи на зем-

јиштето се означуваат и впишуваат во соодветни 
геодетски планови и во другата документација, со 
следните ознаки: 
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— првата бонитетна класа, првата поткласа 
— со ,,l1" 

— првата бонитетна класа, втората поткласа 
— со 

„12“ 

— првата бонитетна класа, третата поткласа 
— со ,1з" 

— втората бонитетна класа, првата поткласа 
— со 

— втората бонитетна класа, втората поткласа 
— со „22" 

— втората бонитетна класа, третата поткласа 
— со „23" 

— третата бонитетна класа, првата поткласа 
— со „31" 

— третата бонитетна класа, втората поткласа 
— со „з2" 

— третата бонитетна класа, третата поткласа 
— со „з8" 

,— четвртата бонитетна класа, , првата поткласа 
— со ,,4i" 

— четвртата бонитетна класа, втората поткласа 
— со „42" 

— четвртата бонитетна класа, третата поткласа 
— со „4з" 

— петтата бонитетна класа, првата поткласа 
— со ,,Si" 

— петтата бонитетна класа, втората поткласа 
— со 

бонитетна — шестата бонитетна класа, првата поткласа 
— со „61" 

— шестата бонитетна класа, втората поткласа 
— со „62" 

— седмата бонитетна класа, првата поткласа 
— со 

— седмата бонитетна класа, втората поткласа 
— со , Л “ 

— осмата бонитетна класа — со „8" 

Член 7 
Членот 14 се менува и гласи: 
„Бонитирањето на земјиштето се врши по катас-

тарски општини и опфаќа.-
1. утврдување на бонитетни класи и поткласи за 

секоја катастарска парцела,-
2. изготвување на бонитетни карти за секоја ка-

тастарска општина во размер во кој се изготвени 
катастарските планови во катастарските општини“. 

Член 8 
Во член 15 кратенката „СРМ“ се заменува со збо-

ровите: „Република Македонија“. 

Член 9 
Членот 22 се брише. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 10-235/2 
1 јули 1991 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката геодетска управа, 
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р. 

Врз основа на член 5 рд Законот за привремено 
ограничување на располагањето со дел од општестве-
ните средства на општините, Републиката и на са-
моуправните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачката за 1991 година, а до до-
несувањето на Републичкиот буџет за 1991 година 
(„Службен весник на СРМ“, број 1/91, 16/91 и 31/91), 
министерот за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУ-
ВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБ-
ЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 

ПОТРОШУВАЧКАТА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ 
ОД 1991 ГОДИНА 

1. Во Упатството за спроведување на Законот за 
привремено ограничување на располагањето со дел 
од општествените средства на општините, Републи-
ката и на самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности за потрошувачката за првото 
полугодие; од 1991 година („Службен весник на СРМ“, 
број 19/91) во називот зборовите: „првото полугодие 
од 1991 година“ се заменуваат со зборовите „1991 
година, а до донесување на Републичкиот буџет за 
1991 година“. 

2. Во точка з уводната реченица се менува и 
гласи: 

„з. За финансирање на функциите од областа на 
општествените дејности:" 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 09-1820/1 
28 јуни 1991 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

м-р Методија Тошевски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
97. 

Врз основа на член 10 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 
4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измена 
и дополнување на Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 27 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕН-

ЗИЈА ЗА МАЈ 1991 ГОДИНА 
Член 1 

Најнискиот износ на старосна пензија за мај 
1991 година се утврдува: 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 
години (жена), во висина од 1.840,00 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле 
со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 
20 години (жена),, во висина од 1.730,00 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 
години (жена), во висина од 1.610,00 динари. 

Член 2 
Најнискиот износ на инвалидска пензија за мај 

1991 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле 

врз основа на инвалидност настаната со повреда на 
работа или професионална болест, како и за корис-
ниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж 
над зо години (маж), односно 25 години (жена), во 
висина од 1.840,00 динари,-

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 1.730,00 динари,-
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— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 го-
дини (жена), во висина од 1.610,00 динари. 

Член 3 
Најнискиот износ на семејна пензија се утврду-

ва во висина на најнискиот износ на старосна однос-
но најнискиот износ на инвалидска пензија во за-
висност од основата од која е определена семејната 
пензија. 

Член 4 
Исплатата на најнискиот износ на пензија според 

оваа одлука ќе се врши по службена должност, без 
донесување на решение. ,, 

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

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

Бр. 09-2044 
27 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Илиески, с. р. 

98. 
Врз основа на член 10 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување („Службен ' весник на СРМ“ бр. 
4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измена и 
дополнување на Статутот на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 
22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 27 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕН-

ЗИЈА ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на старосна пензија з а . јуни 

1991 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 

пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 
години (жена), во висина од 1.900,00 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 1.790,00 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 
години (жена), во висина од 1.670,00 динари. 

Член 2 
Најнискиот износ на инвалидска пензија за јуни 

1991 година се утврдува: 
— за корисниците кои пензијата ја оствариле 

врз основа на инвалидност настаната со повреда на 
работа или професионална болест како и за корис-
ниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж 
над 30 години (маж), односно 25 години (жена), во 
висина од 1.900,00 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 1.790,00 динари; 

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 
години (жена), во висина од 1.670,00 динари. 

Член 3 
Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 

во висина на најнискиот износ на старосна односно 
најнискиот износ на инвалидска пензија во зависи 
ност од основата од која е определена семејната пен-
зија. 

Член 4 
Исплатата на најнискиот износ на пензија спо-

ред оваа одлука ќе се врши по службена должност, 
без донесување на решение. 

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

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

Бр./09-2045 
27 јуни 1991 година Претседател, 

Скопје Никола Илиески, с. р. 

99. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 И 4/89) И член 45 ОД 
Статутарната одлука за измени и дополнување на 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Изврш-
ниот одбор на Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
27 јуни 1991 година, донесе . 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 

НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ 
ЗА МАЈ 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување додаток на пензи-
јата за мај 1991 година се определува во висина 
о д 1.840,00 динари. 

, Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пензи-

јата по службена должност ќе им се определи нов 
износ на додаток на пензијата според износот од 
член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
При признавањето право на додаток на пензија-

та се зема во предвид граничниот износ на најнис-
кото пензиско примање определен со оваа одлука и 
усогласената пензија определена според стажот и 
личниот доход согласно донесените одлуки за усог-
ласување на пензиите до денот на признаеното 
право. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Б р . 0 9 - 2 0 4 6 
27 јуни 1991 година Претседател, 

Скопје Никола Илиески, с. р. 

100. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 45 ОД 
Статутарната одлука за измени и дополнувања на 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Изврш-
ниот одбор на Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, на седницата, одржана на 27 
јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 

НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ 
ЗА ЈУНИ 1991 ГОДИНА 

с 
Член 1 

Граничниот износ на најниското пензиско при-
мање кој служи за определување додаток на пензи-
јата за јуни 1991 година се определува во висина од 
1.900,00 динари. 
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Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пензи-

јата по службена должност ќе им се определи нов 
.износ на додаток на пензијата според износот од 

член 1 на оваа одлука. 
Член 3 

При признавањето право на додаток на пензија-
та се зема во предвид граничниот износ на најниско-
то пензиско примање определен со оваа одлука и 
усогласената пензија определена според стажот и 
личниот доход согласно донесените одлуки за усогла-
сување на пензиите до денот на признаеното право. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 09-2047 
27 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Илиески, с. р. 

101. 
Врз основа на член 9 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 44/90) и член 45 од Статутарната одлу-
ка за изменување и дополнување на Статутот на Са-

“моуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник) на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 27 јуни 1991 година, 
донесе 

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

ЗА 1990 ГОДИНА 

Член 1. 
Пензиите на работниците во органите на упра-

вата надлежни за внатрешни работи, пензиите на 
работниците во казнено-поправните установи и вос-
питно-поправните домови и семејните пензии опре-
делени по таа основа, кај кои во пензиската основа 
се засметани дел од личните доходи остварени во 
1990 година сразмерно на месеците од 1990 година 
во која примиле пензија, износот на пензијата на 
денот на оствареното право се усогласува односно' 
пресметува на месечно ниво со следните коефициен-
ти и тоа: 

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 
За 0/12 

Член 2 
Пензиите пресметани со коефициентите од член 

1 на оваа одлука се усогласуваат согласно донесе-
ните одлуки за усогласување на пензиите со теков-
ниот пораст на личните доходи остварени во перио-
дот по остварувањето на' правото на пензија. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 09-2057 
27 јуни 1991 година Претседател, 

Скопје Никола Илиески, с. р. 

102. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 83 од За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 28 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 
- ВО КЛАНИЦИТБ -

Член 1 
- Во Одлуката за утврдување на работните места 

на кои стажот? на осигурувањето се смета со зголеме-
но траење, степенот на зголемувањето на тие работ-
ни места и постапката за утврдување на фактичката 
положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) во 
член 2 по глава XXXXI - „ТЕРМОЦЕНТРАЛА, се 
додава нова глава ХХХХН - „КЛАНИЦИ“. 

Член 2 
Во глава ХХХХИ - „КЛАНИЦИ“, како работни 

места на кои работата е особено тешка и по здрав-
јето штетна во смисла на член 71 од Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување се утврдуваат работните места: 

1. Работник на зашеметување, колење и примар-
на обработка на крупна и ситна стока. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 15 месеци стаж на осигурување. 

2. Работник во цревара. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 14 месеци стаж на осигурување. 
3. Шталар — терач на стока. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 13 месеци стаж на осигурување. 

Член 3 
Стажот на осигурување што се смета со зголеме-

но траење на работниците распоредени на работни-
те места од член 2 на оваа одлука се смета од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, а нај-
рано од 15 мај 1945 година. 

Стажот на осигурување пред донесувањето на 
оваа одлука се смета со зголемено траење под услов 
додатниот придонес за стажот на осигурување со зго-
лемено траење да се ллати од 7. 05. 1968 година. 

За периодите пред 7 мај 1968 година за работ-
ните места кои со оваа одлука се утврдени како 
работни места на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење не се плаќа додатен при-
донес. 

Член 4 
Доказите дека осигуреникот врши работи и за-

дачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз 
основа на документацијата со која располага работ-
ната организација. 

Член 5 
Фактичката положба на работниците распореде-

ни на работните места од член 2 на оваа одлука ќе 
ја утврди комисијата формирана согласно член 9 од 
Одлуката за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурувањето се смета со зголемено тра-
ење, степенот на зголемувањето на тие работни ме-
ста и постапката за утврдување на фактичката по-
ложба. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 08-2061 
28 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиноска, с. р. 

103. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување' на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22^89), а во врска со 
член 83 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 
4/87 и 4/89), Собранието на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 28 
јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 
- ВО ТОПИЛНИЦА ЗА ОЛОВО И ЦИНК , 

„ЗЛЕТОВО“ -

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на работните места 

на кои стажот на осигурувањето се смета со зголе-
мено траење, степенот на зголемувањето на тие ра-
ботни места и постапката за утврдување на фактич-
ката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) 
и во член 2 во глава IV во поднасловот Топилница 
за олово и цинк „Злетово“ — Титов Велес се дода-
ваат нови работни места. 

Член 2 
Во глава IV во поднасловот Топилница за олово 

и цинк „Злетово“ — Титов Велес, како работни места 
на кои работата е особено тешка и по здравјето 
штетна во смисла на член 71 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигуру-
вање се утврдуваат работните места: 

Погон за производство на синтер 

1. Металуршки работник за одржување на вре-
ќаст филтер. Секои 12 месеци поминати на работа 
се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување. 

2. Одговорен бравар, бравар, електричар опера-
тор. Секои 12 месеци поминати на работа се сме^ 
таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

3. Работоводител, сменоводител — киселина, кад-
миум и отпадни води. Секои 12 месеци поминати на 
работа се сметаат како. 13 месеци стаж на осигу-
рување. 

Висока печка за производство на суров цинк и олово 

1. Испуштач на цинк и о-држување ликвациона 
када и када за цинк во смена, металуршки работник 
(резерва). Секои 12 месеци поминати на работа се 
сметаат како 15 месеци стаж на осигурување. 

2. Работник за машинско одржување — одгово-
рен бравар. Секои 12 месени поминати на работа се 
сметаат како 14 месеци стаж на осигурување. 

3. Работоводител. Секои 12 месеци поминати на 
работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигу-
рување. 

рафинерија на цинк, кадмиум и цинкоксид 

1. Оператор на постројките за цинкоксид во сме-
н^, работник за мерење и пакување на цинкоксид 

во смена. Секои 12 месеци поминати на работа се 
сметаат како 14 месеци стаж на осигурување. 

Транспорт 

1. Работник за истовар на вагони. Секои 12 ме-
сеци поминати на работа се сметаат како 14 месе-
ци стаж на осигурување. 
/ 
Погон за изработка, поправка и машинска обработка 
на резервни делови и опрема 

1. Бравар на компресор и дувалка — одговорен, 
бравар I, II и III, електрозаварувач III група. Се-
кои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 
13 месеци стаж на осигурување. 

Машинско одржување на комплекс печка, рафинерија 
и термика 

1. Сменоводител во, комплекс печка. Секои 12 ме-
сеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци 
стаж на осигурување. 

2. Раководител на машинско одржување на ра-
финерија на олово, оловни цевки и тегови, електро-
лиза на сребро, цинков прав и цинкоксид. Секои 12 
месеци поминати на работа се сметаат како 13 месе-
ци стаж на осигурување. 

Машинско одржување комплекс синтер, киселина и 
транспорт 

1. Сменоводител во комплекс синтер, заварувач-
бравар. Секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат како 14 месеци стаж на осигурување. 

2. Раководител на машинско одржување, транс-
порт киселина и кадмиум. Секои 12 месеци поминати 
на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигу-
рување. 

Легури, демови и преработка 

1. Оператор на индукциона печка, работник на 
припрема и . леење на легури. Секои 12 месеци по-
минати на работа се сметаат како 14 месеци стаж 
на осигурување. 

Член 3 
Стажот на осигурување што се смета со зголе 

мено траење-на работниците распоредени на работ-
ните места од член 2 од оваа одлука се смета од де-
нот на влегувањето' во сила на оваа одлука, а нај-
рано од 15 мај 1945 година. 

Стажот на осигурувањето пред донесувањето на 
оваа одлука се смета со зголемено траење под услов 
додатниот придонес за стажот на осигурувањето со 
зголемено траење да се плати од 7. 05. 1968 година. 

За периодите пред 7 мај 1968 година за работни-
те места кои со оваа одлука се утврдени како ра-
ботни места на кои стажот на осигурување се смета 
со зголемено траење не се плаќа додатен придонес. 

Член 4 
Доказите дека осигуреникот врши работи и за-

дачи од член 2 на оваа одлука се утврдуваат врз 
основа на документацијата со која располага работ-
ната организација. 

Член 5 
Фактичката положба на работниците распореде-

ни на работните места од член 2 на оваа одлука ќе 
ја утврди Комисијата формирана согласно член 9 од 
Одлуката за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурувањето се смета со зголемено тра-
ење, степенот на зголемувањето на тие работни места 
и постапката за утврдување на фактичката положба. 

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

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

Бр. 08-2060 
28 јуни 1991 година Претседател, 

Скопје Олгица Богатиноска, с. р. 
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О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за сопственост по 

однос на одржувачка tio тужбата на тужителот Ве-
лии Афет од село Доброште, Тетово, против туже-
ните Велии Мерхиде и Велии Ваип од с. Доброште, 
како и против тужените Велии Амди од с. Доброш-
те, . а сега во САД со непозната адреса и Велии Бај-
рам од с. Доброште, а сега во Турција со непозната 
адреса. 

Се повикуваат лицата Велии Амди и Велии Бај-
ра,м во рок од 15 дена да се јават пред Општин-
скиот суд во Тетово или да определат полномошници 
кои (ќе ги застапуваат пред овој суд се до окончува-
њето на спорот. Во спротивно, овој суд (ќе им поста-
ви привремен старател кој ќе ги штити нивните 
права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 819/91. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7476/90, на регистарска влошка бр. 
2-1987-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата под фирма-. Градежна изола-
терска задруга „Изоградба", Ц. О., Скопје, ул. ,,Гор-
че Петров“ бр. 12 — Скопје, со следните податоци-. 

Задругата е усогласена со Статут усвоен на ре-
ферендум одржан на 27. XII. 1990 година. 

Од задругата истапиле основачите: Касовски 
Стојко од с. Бразда, Димовски Ѓорѓија од с. Сопиш-
те и Гурмичиевијќ Драги од с. Кучевиште. 

Покрај основачите кои останале во задругата Бо-
јовиќ Арсеније и Каровски Зоран од Скопје, приста-
пуваат и нови основачи: Бојовиќ Новица, Бојовиќ 
Рада од Скопје и Пирковиќ Слободан од с. Куче-
виште. 

Дејност: 050302 — завршни и занаетчиски рабо-
ти во градежништвото. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За своите обврски спрема трети лица задругата 
одговара со сите свои средства. За обврските што не 
можат да се подмират од имотот на задругата одго-
вараат задругарите еднократно до висина на влогот. 

Се запишува промената на својството на лицето 
овластено за застапување Арсеније Бојовиќ, в. д. ди-
ректор, без ограничување, кој во иднина ќе има 
својство на директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7476/90. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје^ со реше-
нието Срег. бр. 304/91, на регистарска влошка бр. 
1-8484-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на претпријатие во приватна сопственост и 
запишувањето на правото за вршење работи во над-
ворешен трговски промет под фирма: Претпријатие 
за промет и посредување „Партнер СД" експорт-
импорт, Ц. О„ Титов Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 
69, со следните податоци-. 

Основано со основачкиот акт 01-1/91 од 5. I. 
1991 година. 

Дејност: 070112 — зеленчук, овошје и преработ-
ка; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пи-
јалаци и производи за домашни потреби; 070121 — 
текстил и конфекција; 070122 - обувки, кожа, гума 

и пластика,- 070123 — метални и електротехнички 
стоки,- 070124 огрев и градежен материјал; 070126 — 
керамика, стакло и порцелан; 070127 .— бои, лако-
ви и хемикалии; 070129 - тутун и други прехран-
бени производи; 07013 — трговија на мало со мешо-
вити стоки; 070140 — трговија пџ мало со возила и 
делови; 070212 - зеленчук, овошје и преработка,-

070213 — алкохолни пијалаци; 070219 — разни жи-
вотни продукти и производи за домашна потреба; 
070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова ко-
жа, волна и слично,- 070223 — метални и електро-
технички стоки,- 070224 градежен, санитарен и инста-
лационен материјал; 070225 — хемиски производи, 
бои и лакови; 070229 — тутун и други непрехранбе-
ни производи; 070230 — трговија на возила, делови и 
прибор; 070250 — трговија на големо со мешовити 
стоки; 110309 —. неспомнати услуги во областа на 
прометот; 0/0310 — надворешна трговија со прех-
ранбени производи,- 070320 — надворешна трговија 
со непрахранбени производи. 

,Во правниот промет има неограничени овласту-
вања и целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување 
во внатрешниот и надворешниот промет е Драган 
Стојков, директор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 304/91. ' (123) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7038/90, на регистарска влошка бр. 
2-1083-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на статусот на Претпријатието на мешовита 
сопственост за производство, промет и сервисирање, 
А. Д., ул. „Македонско-косовска бригада“, б.б. Скоп-
је, со следните податоци.- Ова претпријатие е наста-
нато со статусни промени на Електро механичка ус-
лужна задруга „Техника“, Р. О., Скопје, ул. „Маке-
донско-Косовска бригада“ б.б. со одлука бр. 351 од 
24. X. 1990 година. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
011721 — производство на составни делови на елек-
тронски апарати и уреди,- 011729 — производство на 
неспомнати електронски апарати и уреди,- 011749 — 
производство на останати апарати за домаќинство; 
011799 —- производство на неспомнати електротех-
нички производи; 011123 — трговија на мало со ме-
тална и електротехничка стока; 070223 — трговија 
на големо со метална и електротехничка стока,-
070250 — трговија на големо со мешовити стоки,-
090131 — поправка и одржување на електрични апа-
рати за домаќинството,- 090139 — поправка и одржу-

, вање на машини и -останти електротехнички апара-
ти и уреди. 

Дејност во надворешно трговски промет.- 070320 
— надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Лице овластено за застапување во надворешно 
трговски промет е Перо Димитровски, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7038/90. (124) 

Окружниот стопански суд во Скопје, . со ре-
шението Срег. бр. 1702/91, на регистарска влошка 
бр. 1-167-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на дејноста во внатрешен промет на Енергет-
ско-машинскиот училишен центар „Никола Тесла“", 
Ц. О., Скопје бул. „Едвард Кардељ“ бр. 24 - Скопје, 
со следните податоци: 

Дејноста се проширува во внатрешен промет со: 
11010 — преработка на алуминиум; 11099 — прера-
ботка на други обоени метали; 011311 — производ-
ство на метален репродукционен материјал; 011320 
— производство на метални и градежни конструк-
ции; 011949 — друга преработка на пластични маси; 
090123 — изработка на разновидни метални произ-
води; 090129 — други услуги од металопреработу-
вачкото занаетчиство; 110403 — друго проектирање; 
110404 — инженеринг. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1702/91. (125) 

СОДРЖИНА 
Страна 

544. Одлука за помилување на осудени лица 449 
545. Уредба за номенклатурата на единствени-

те називи за групи на работи и задачи од 
ист вид и условите за нивното вршење во 
органите на управата .— — — — 449 
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546. Одлука, за висината на придонеси на „Дет-
ска недела“ во времето од 7 до 13. X. 1991 
година — — — — — — — — — 451 

547. Одлука за изменување на Одлуката за ви-
сината на придонесот што се наплатува во 
полза на Црвениот крст на Македонија — 451 

548. Одлука за одредување на локација за из-
градба на инвестициониот објект Брана 
и акумулацијата — „Трстија" на подрачје-
то на општина Виница — — .— — — 451 

549. ,Одлука за дополнување на Деловникот за 
работа на Владата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — - — — — — 452 

550. Одлука за користење на средствата од 
Постојаната резерва на Република Маке-
донија — — — — — — — — — 452 

551. Одлука за определување на висината на 
месечниот надоместок во паушален износ 
за надворешните членови на Комисијата 
за уставни прашања и Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на Републи-
ка Македонија — — — — — — — 452 

552. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 

' работоводен орган на ЦОУ „Бајрам Ша-
бани“ с. Кондово — Скопје — — — .— 452 

553. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ЦОУ „Ибе 
Паликуќа“ с. Бојане — Скопје — — — 452 

554. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работовден орган на Економско-
трговскиот училишен центар „Кузман Јо-
сифовски-Питу" — Прилеп — — — — 453 

555. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „X. Ан-
тески“ с. Требош — Тетово — — — — 453 

556. Одлука за избор на членови, на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на Старскиот 
дом „Суе Рајдер" — Битола — — — — 453 

557. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ЦОУ „Маршал Ти-
то“ с. Арачиново — Скопје — — — — 453 

558. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на Училишниот 
центар за општествено-техничка и меди-
цинска насока „Мирче Ацев“ -,- Прилеп 453 

559. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Вера Јо-
циќ“ — Скопје — — — — — — — 454 

.560. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Сим-
че Насовски“ с. Вратница — Тетово — — 454 

561. Одлука за избор на член на Конкурсна-
. та комисија за именување индивидуален 

работоводен орган на Установата за на-
родна култура „Илинденски денови“ — 
Битола — — — — — — — — — 454 

562. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ЦОУ „Стра-
шо Пинџур" с. Јосифово — Валандово — 454 

563. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на РО за згри-
жување, воспитување и образование на де-
ца од предучилишна возраст „Царка Ан-
дреева“ — Кратово — — — — — — 454 

564. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 

568. 

569 

работоводен орган на ООЗТ Стационарни 
служби при РО Медицински центар — 
Струмица — — — — — — — — 

565. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување на индиви-
дуален работоводен орган на Спомен до-
мот на културата „Кочо Рацин“ — Кичево 

566. Одлука за именување член на Конкурсна-
та комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на основното музичко 
училиште „Васко Карајанов" — Гевгелија 

567. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на Домот на 
пионерите „29 Ноември“ - Куманово — 
Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Дане 
Крапчев“ — Скопје — — — — — — 
Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуа-
лен работоводен орган на Центарот за 
социјални работа — Неготино — — — 

570. Одлука за из.бор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуа-
лен работоводен орган на Центарот за со-
цијални работи — Титов Велес — — — 

571. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на УСО „Борис Кид-
рич" — Титов Велес — — — — — 

572. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работовден орган на УСО „Коле Неделков-
ски“ — Титов Велес — — — — — — 

573. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуа-
лен работоводен орган на Домот на кул-
турата „Злетовски Рудар“ — Пробиштип 

574. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работовден орган на ЦОУ ѕ,Кирил и Ме-
тоди“ — Титов Велес — — — — — 

575. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување на инди-
видуален работоводен орган на ОУ „Јета 
Бре“ с. Слупчане — Куманово — — — 

576. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за - именување инди-
видуален работоводен орган на ОУ „Вла-
зерими" — Куманово — — — — — 

577. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Кочо 
Рацин“ — Прилеп — —' — — — — 457 

578. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на РО за згри-
жување воспитание и образование на де-
цата од предучилишна возраст „Мајски 
Цвет“ — Скопје — — — — — — -

579. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Култу-
ра“ с. Матејче — Куманово — — — 

580. Одлука за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Лирија“ 
с. Отља — Куманово 

581. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ЦОУ „Климент Ох-
ридски“ с. Облешево — Кочани — — — 

582. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на До-
мот на културата „Злетовски Рудар“ — 
Пробиштип — — — — — — — — 

455 

455 

455 

455 

455 

456 

456 

456 

456 

456 

457 

457 

457 

457 

458 

- - - 458 

458 

458 
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590. 

591. 

583. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на УСО 
„Борис Кидрич" — Титов Велес — — — 

584. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на УСО 
„Раде Јовчевски-Корчагин — Скопје — 

585. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Собирот на ра-
ботните луѓе на Работничкиот универзи-
тет „Моша Пијаде“ — Прилеп — — — 

586. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на Цен-
тарот за средно образование „Таки Дас-
кало“ — Битола — — — — — — — 

587. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ОУ 
,Јета Ере“ с. Слупчане — Куманово — 

588. Одлука за именување претставници на-оп-
штествената заедница во Советот на ОУ 
,„Влазерими" — Куманово — — — — 

589. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на До-
мот на пионерите „29 Ноември“ — Ку-
маново — — — — — — — 
Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во 'Собирот на ра-
ботните луѓе во Уметничката галерија 
„Скопје“ — Скопје — — — — — — 
Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Центарот за со-
цијални работи во Титов Велес — — — 

592. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Работничкиот со-
вет на УСО „Кирил Пејчинолиќ" — Тетово 

593. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на Меди-
цинскиот центар „Академик проф. д-р Ди-
митар Арсов“ — Крива Паланка — — 

594. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Собирот на ра-
ботните луѓе во Домот на културата 
„Илинден“ — Демир Хисар — — 

595. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на РО 
за прикажување на филмови „Градски 
кина“ — Битола — — — — 

596. Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на РО 
за згрижување воспитување и образова-
ние на деца од предучилишна возраст 
,„Царка Андреева“ — Кратово — — — 

597. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ОУ 
„Страшо Пинџур" с. Мало Коњарево — 
Прилеп — — — — — — — — — 
Одлука за именување претставник на оп-
штествената заедница во Советот на ЦОУ 
„Кирил и Методи“ с. Иловица — Струмица 
Одлука за именување претсгавници на оп-
штествената заедница во Советот на ОУ 
„Дане Крапчев“ — Гази Баба — Скопје 

600. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ЦОУ 
„Страшо Пинџур" с. Јосифово — Валан-
дово — — — — — — — — — — 

601. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на РО 
за згрижување, воспитание и образование 
на деца од предучилишна возраст „Про-
лет“ — Скопје — — — - — — — 

602. Одлука за именување претставник на оп-
“ штествената заедница во Собирот на ра-

ботните луѓе во Уметничката галерија 
„Скопје“ — Скопје — — — — — — 

6оз. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на РО за 

- 462 

463 

598. 

599. 

460 

460 

460 

згрижување, воспитание и образование „11 
Октомври“ — Скопје — — — — 

458 604. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Работничкиот со-
вет на ООЗТ Медицински служби при Ме-

459 дицинскиот центар „д-р Трифун Панов-
ски“ — Битола — — — — — — — 

605. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Заедничкиот ра-

459 , ботнички совет на РО ,,Медицински цен-
тар“ — Битола — — — — — — — 463 

606. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ОУ 

459 „Браќа Миладиновци“ — Скопје — — 463 
607. Одлука за именување претставници на оп-

штествената заедница во Советот на ЦОУ 
459 „Ибе Паликуќа“с. Бојане — Скопје — — 463 

608. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ОУ 

459 „Крум Тошев“ с. Трубарево — Скопје — , 463 
609. Одлука за именување претставници на оп-

штествената заедница во Театарскиот со-
вет на Драмскиот театар во Скопје — — 464 

460 610. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ЦОУ 
„Јордан К. Џинот“ од с. Долно Количани 
— Скопје — — — — — — — — 464 

460 611. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на Ра-
ботничкиот универзитет „Крсте Мисирков“ 
— Битола — — — '— — — — — 464 

612. Одлука за именување претставници на оп-
штествената заедница во Советот на ОУ 
„X. Антевски“ с. Требош — Тетово — — 464 

613. Правилник за изменување и дополнување 4 

на Правилникот за начинот на бонитира-
ње на земјиштето и за распоредување на 
земјиштето во бонитетни класи и поткласи 464 

,614. Упатство за изменување на Упатството за 
спроведување на Законот за привремено 
ограничување на располагањето со дел од 

— 461 општествените средства на општините- Ре-
публиката и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности за 
потрошувачката за првото полугодие од 

— 461 1991 година — — — — — — — -
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 

97. Одлука за определување најнизок износ 
на пензија за мај 1991 година — — — 

.98. Одлука за определување најнизок износ на 
пензија за јуни 1991 ,година — — — — 

99. Одлука за определување на граничниот 
износ на најниското пензиско примање за 
мај 1991 година — — — 

100. Одлука за определување на граничниот 
износ на најниското пензиско примање за 
јуни 1991 година — — — — — — — 

101. Одлука за определување на месечното ни-
во на пензиите на посебни категории оси-
гуреници за 1990 година 

102. Одлука за измена и дополнување на Одлу-
ката за утврдување на работните места на 
кои стажот на осигурувањето се смета со 
зголемено траење, степенот на зголемува-
њето на тие работни места и постапката 
за утврдување на фактичката положба во 
кланиците — — — — — — — — ' 668 

103. Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурувањето се смета 
со зголемено траење, степенот на зголе-
мувањето на тие работни места и постап-
ката за утврдување на фактичката полож-
ба — во Топилница за олово и цинк — 
Злетово — — — - — — — — — 669 

461 

461 

461 

462 

462 

462 

462 

466 

466 

467 

- - - 467 

677 

- - - 668 
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