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

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

Четврток, 1 јуни 1995 
Скопје 

Број 28 Год.LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

638. 
УКАЗ Бр. 4 
од 8.05.1995 година 

Врз основа на член 15 став 1 точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 8/92), 

СЕ УНАПРЕДУВА 
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ-МАЈОР 
полковник Адревски Мине Јован, 
ембг: 1401942450042 

До сега: Командант на 1. армиски корпус во Гене-
ралштабот на Армијата на Република Маке-
донија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
Бр 08-419 Претседател 

8 мај 1995 година на Република Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, с. р. 

Правилникот за единствени мерила за проценување на 
квалитетот на суровиот тутун во лист („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 14/89), само за договорени количини од 
15.000 тони ситнолисен ориенталски суров тутун, до-
колку во договорите склучени помеѓу претпријатијата 
што вршат откуп и производителите на тутун во при-
марното производство се договори цена за откуп од 
74,00 денари за еден килограм. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-1451/1 
22 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвеновски, с.р. 

639. 
УКАЗ Бр. 5 
од 8.05.1995 година 

Врз основа на член 15 став 1 точка 16 од Законот за 
одбрана („Службен весник4 на Република Македонија“ 
број 8/92), 

СЕ УНАПРЕДУВА 
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ-МАЈОР 
полковник Туши Зини Зехедин, 
ембг: 26079943450055 

До сега: Помошник на Началникот на ГШ за КоВ. 
Овој указ да се изврши веднаш. 

Бр 08-420 Претседател 
8 мај 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с. р. 

640. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ“ бр. 23/95) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА СИТНОЛИСНИОТ 
ОРИЕНТАЛСКИ СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ ОД 

1995 ГОДИНА 

1. На претпријатијата и другите правни лица што 
произведуваат ситнолисен ориенталски суров тутун 
сами или во кооперација со индивидуалните земјодел-
ски производители, за ситнолисниот ориенталски суров 
тутун од родот од 1995 година се пропишува заштитна 
цена од 82,00 денари за еден килограм. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува за 
ситнолисен ориенталски суров тутун што се произве-
дува во Република Македонија, а се откупува според 

641. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ“ бр. 23/95) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА ПЧЕНИЦАТА ОД РО-

ДОТ 1995 ГОДИНА 

1. На производителите на пченица од Република Ма-
кедонија се пропишува за пченицата од родот од 1995 
година заштитна цена во износ од 10,00 денари и 1 кгр. 
меки пченици (ТгШсит аеѕНуит), а за тврдите пченици 
(Тпвсит с1игит), заштитната цена се зголемува за 20%. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука .се подразбира 
франко купувач. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за пченица 
зрела, со својствен изглед, миризба и вкус, здрава без 
знаци на мувла, без вкуси миризба, употреблива за 
човечка исхрана, незаразена од пченички болести и 
штетници со 2% примеси, со 13% влага и со 76 кило-
грами хектолитарска Маса, 11,5 сурови протегаш и седи-
ментациона вредност најмалку 30 (согласно одредбите 
на Правилникот за стандарди за земјоделски производи 
наменети за индустриски преработки („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 37/78), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 52/91) е преземен како 
републички пропис. 

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на 
примеси или влага од процентот што е предвиден од 
точка 3 на оваа одлука, заштитната цена за процентот 
на примесите или влагата ќе се намали, односно ќе се 
зголеми за истиот процент. Кршените зрна, помали од 
половина се сметаат како примеси. 

Ако пченицата има поголема или помала хектоли-
тарска маса од хектолитарската маса што е предвидена 
во точка 3 на оваа одлука, заштитната цена се зголе-
мува односно се намалува за 0,50 за секој килограм над 
или под предвидената хектолитарска маса. Ако пчени-
цата има хектолитарска маса поголема од 80 кило-
грами, заштитната цена се зголемува само до 80 кило-
грами хектолитарска маса. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-1443/1 
22 мај 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвеиковски, с.р. 

642. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот 

на просторното и урбанистичкото планирање 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/85,18/89 и 38/90) 
и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), 
Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
КОНЗЕРВИРАН ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

1. Со оваа одлука се (определува локацијата за из-
градба на погон за производство на конзервиран зелен-
чук и овошје, на КП. бр. 1345/1, 1346, 134у/1 и 1347/3, 
КО „Крклино", во м.в. „Врчва“, со вкупна површина 
од 2.500 м2, на подрачјето на општината Битола, чии 
инвеститори ќе бидат Спироски Трајче и Трајанка од 
Битола и се определува земјиштето кое му припаѓа на 
објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-1381/1 Претседател на Владата на 
22 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

643. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието, на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАШЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ИБРАИМ ТЕМО“ 

С. СТРИМНИЦА-ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Ибраим 
Темо“ с. Стримница - Тетово, се именуваат: 

Садулах Алили, професор во ТУЦ „Гоце Стојчев-
ски“ - Тетово и 

Енис Беџети, советник во Педагошкиот завод ПЕ 
Тетово. 

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

Претседател 
Број 11-1925/1, на Комисијата за прашања 

16 мај 1995 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

644. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПАШКО ВАСА“ 

С. ГРУПЧИН - ТЕТОВО 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Пашко 
Васа“ с. Групчин - Тетово, се именуваат: 

Музафер Рамадани, индивидуален работоводен ор-
ган на „Луиѓ Гуракуќи" - с. Желино и 

Музафер Бесими, матичар во Месната канцеларија 
во село Групчин. 

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

Број 11-1924/1 ^ Претседател 
16 мај 1995 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

645. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91, 14/95) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржаната 16 мај 1995 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ДЕРВИШ ЦАРА“ 

- С. ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ-ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Дервиш 
Цара“ с. Долно Палчиште - Тетово, се именуваат: 

Енвер Рустемовски, индивидуален работоводен ор-
ган на ОУ „11 Октомври“ - с. Урвич и 

Агим Шерифи, член на ИО на СО Тетово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1931/1 Претседател 
16 мај 1995 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

646. 
Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, 
донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЃОРЃИЈА ПУ-

ЛЕВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Ѓорѓија 
Пулевски“ - Скопје, се именуваат: 

Владимир Соколовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Мирко Соколовски, професор по математика во 
МУЦ „Панче Караѓозов“ - Скопје. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-1006/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

647. 
Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ З А ВОЗРАСНИ 

„А.С. МАКАРЕНКО“ - СКОПЈЕ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ОУ за во-
зрасни „А.С. Макаренко“ - Скопје се именуваат: 

Бојан Костиќ, секретар на ОУ „Петар Здравковски-
Пенко" - Скопје и 

Неда Николова, психолог во ОУ „Рајко Жинзифов" 
- Скопје. 

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

Број 11-1904/1 Претседател 
16 мај, 1995 година на Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

648. 
Врз основа на член 251 став 5 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Крмисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 
1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ИСМАИЛ ЌЕМА-

ЛИ" СЕЛО НЕРАШТЕ-ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Исмаил 
Ќемали" село Нераште-Тетово" се именуваат: 

Бајрам Јашари, индивидуален работоводен орган на 
ОУ „Фаик Коница" село Доброште и 

Изаир Вејсели, дипломиран економист, вработен во 
ХЕК „Југохром" - Јегуновце. 

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

Број 11-1905/1 „ Претседател 
Ј 16 мај 1995 година на Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

649. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А ' 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ Н А КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО Р О ЦОУ „МИРЧЕ 

АЦЕВ“ СЕЛО БАЧ-БИТОЛА 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на РО ЦОУ 
„Мирче Ацев“ село Бач - Битола, се именуваат: 

Вељо Тантаров, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Наум Симјановски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Број 11-1909/1 Претседател 
16 мај 1995 година на Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
( Наќе Стојановски, с.р; , 

650. — ; 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование (,,службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо^ 
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ С. 

ГРАДСКО - Т. ВЕЛЕС 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Даме 
Груев“ с. Градско-Титов Велес, се именуваат: 

Ване Тасков, раководител на производство во З И К 
„Вардар“ - Градско и 

Гоце Јовановски, дипл. правник, вработен во По-
драчното одделение Титов Велес на Републичката ге-
одетска управа. 

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

Број 11-1917/1 на Комисијата за прашања 
16 мај 1995 година на изборите и именувањата, 

Скопје Наќе Стојановски, с.р. 
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651. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „СВЕТИ КИРИЛ 

И МЕТОДИЈ“ - БИТОЛА 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Свети 
Кирил и Методиј“ - Битола,-се именуваат: 

Славко Котевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Дејан Ристевски, одборник во СО Битола. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1916/1 Претседател 
16 мај 1995 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

652. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ГОРЃИ С У Д -

РЕВ“ -БИТОЛА 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Ѓорѓи 
Сугарев" - Битола, се именуваат: 

Петруш Петровски, одборник во СО Битола и 

Соколе Штрковски заменик на директорот на 
ЕМУЦ „Горѓи Наумов“ - Битола. 

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

Број 11-1915/1 Претседател 
16 мај 1995 година на Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

653. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

,^шшно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ВЕРА КОТОР-

КА" С. КЛЕЧОВЦЕ - КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Вера 
Которка" с. Клечовце-Куманово, се именуваат: 

Перо Величковски, вработен во Уметничката гале-
рија - Куманово и 

Круне Младеновски, индивидуален работоводен ор-
ган на ОУ „11 Октомври“ - Куманово. 1 

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

Број 11-1918/1 Претседател 
16 мај 1995 година т Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

654. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА СПОРТ И РЕ-

КРЕАЦИЈА „МАКЕДОНИЈА“ - ПРИЛЕП 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на РО за спорт и 
рекреација „Македонија“ - Прилеп, се избираат: 

Јане Цингоски, индивидуален работоводен орган на 
ЕТУЦ „Кузман Јосифовски-Питу" - Прилеп и 

Петар Чешелкоски, индивидуален работоводен ор-
ган на ЕМУЦ „Ристо Ристески-Ричко" - Прилеп. 

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

Број 11-1910/1 Претседател 
16 мај 1995 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

655. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ - ПРОБИШТИП 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на Домот на кул-
турата „Злетовски рудар“ - Пробиштип, се избираат: 

Душан Николовски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 
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Чедо Крстев, професор во ЦОУ „Наум Наумовски -
Борче“ - Пробиштип. 

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

Број 11-1908/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

656. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ ,ДИМИТАР МА-

КЕДОНСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Димитар 
Македонски“ - Скопје, се именуваат: 

Игнатие Богдановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Никола Марковски, доктор по медицина, специја-
лист по општа медицина во Здравствен дом - Скопје. 

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

Број 11-1929/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

657. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието^ на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УТУЦ „ЛАЗАР ТА-

НЕВ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на УТУЦ „Ла-
зар Танев“ - Скопје, се избираат: 

Зоран Петрески, потпретседател на Собранието на 
град Скопје и 

Живко Тодоревски, заменик на секретарот на Со-
бранието на Република Македонија. 

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

Број 11-1922/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именуваната, 
Наќе Стојановски, с.р. 

658. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонка“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Домот на кул-
турата „Кочо Рацин“ - Скопје, се избираат: 

Ефтим Клетников, писател, уредник на „Жена“ и 
Димитрија Ристовски, индивидуален работоводен 

орган на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ -
Скопје. 

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

Број 11-1911/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

659. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СПОМЕН ДОМОТ НА 

КУЛТУРАТА „КОЧО РАЦИН“ - КИЧЕВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Спомен до-
мот на културата „Кочо Рацин“ - Кичево, се избираат: 

Ване Наумоски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Аце Илиевски, директор на РЕК „Осломеј" - Ки-
чево 

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

Број 11-1907/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р 

660. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91) Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 



Стр. 646 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА' 1 јуни 1995 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ" - ОХРИД 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Домот на кул-
турата „Глигор Прличев" - Охрид, се избираат: 

Димитрија Вревезоски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Љубомир Дуданов, помошник на директор на А.Д. 
за осигурување - Охрид. 

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

Број 11-1912/1 Претседател 
16 мај 1995 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-1913/1 
16 маЈ 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Васил Печков, началник на Општинскиот.штаб за 
цивилна заштита и 

Томе Атанасов, дипл. инж. агроном, вработен во 
АДМС ЗИК „Струмица“ ДОО „Кооперација“ - Стру-
мица. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонка“. 

662, 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ВПОС „СТРУМИЧКИ 

СЛИВ“ - СТРУМИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање на индивидуален работоводен орган на ВПОС 
„Струмички слив“ - Струмица, се избираат: 

Број 11-1914/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

661. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „АЦО ШОПОВ“ - ШТИП 

1 За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Домот на кул-
турата „Ацо Шопов“ - Штип, се избираат: 

Тодор Максимов, професор на Педагошката акаде-
мија во Штип и 

Невенка Наџакова, стручен соработник за драмски 
дејности во Пионерскиот дом „Вита Поп Јорданова“ -
Штип. 

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

663. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именуваната на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА „НА-

РОДЕН МУЗЕЈ“ - ОХРИД 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Заводот за 
заштита на спомениците на културата „Народен музеј“ 
- Охрид, се избираат: 

Јане Ангелоски, пратеник во Собрнието на Репу-
блика Македонија и 

Теофил Дамјановски, индивидуален работоводен 
орган на ОУ „Свети Климент Охридски“ - Охрид. 

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

Број 11-1920/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата,, 
Наќе Стојановски, с.р. 

664. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата За прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА КОМБИНИРАНАТА 
ДЕТСКА УСТАНОВА , Р А Д А ПОЦЕВА“ - КАВА-

ДАРЦИ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во Комбинира-
ната детска установа „Рада Поцева“ - Кавадарци, се 
избираат: 

Вера Бојкова, секретар на Општинскиот одбор на 
Црвениот крст - Кавадарци и 
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Стојко Мурџевалевски, претседател на Советот на 
ССМ на Општина Кавадарци. Ј 

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

Број 11-1928/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

665. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДЕТСКОТО ОДМО-

РАЛИШТЕ ,ДЕЕЛИСТЕР" - БИТОЛА 
1. За членови на Конкурсната, комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на Детското од-
моралиште „Пелистер" - Битола, се избираат: 

Наум Симјановски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Кире Видимче, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Број 11-1926/1 Претседател 
16 мај 1995 година т Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

666. 
Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ЖИВКО Б?АЈ-

КОВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Живко 
Брајкоски“ - Скопје, се именуваат: 

Трајко Спасовски, советник во Министерството за 
стопанство и 

Бранислава Јовановска, инженер, вработена во 
А.Д. „Наум Наумовски-Борче" - Скопје. 

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

Број 11-1919/1 „ Претседател 
16 мај 1995 година на Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

667. 
Врз основа, на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

, О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „ДРАГИ ТОЗИЈА" - РЕСЕН 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Домот на кул-
турата „Драги Тозија" - Ресен, се избираат: 

Кире Крстевски, секретар на Собранието на опш-
тина Ресен и . 

Крсте Чаушевски, вработен во Управата за јавни 
приходи Ресен. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

. Македонија“. 
Број 11-1923/1 Претседател 

16 мај 1995 година на Комисијата за прашања 
Скопје на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

668. 
Врз основа на член 48 став 4 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА 

„ВАНЧО ПРКЕ“ - ВИНИЦА 

1. За член на Конкурсната комисија за именување 
индивидуален работоводен орган на Народната библи-
отека „Ванчо Прке“ - Виница, се избира 

Стево Манојлов, наставник во ЦОУ „Славчо Стој-
менски" - Виница. 

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

Број 11-1921/1 - Претседател 
16 мај 1995 година т Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. , 

669. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и другите органи во ОЗТ („Служ-
бен весник на СРМ“ број 42/77,3/87 и 48/88) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 
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ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА „СНЕЖАНА“ -

СКОПЈЕ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на РО за згрижу-
вање и воспитание на деца „Снежана“ - Скопје, се изби-
раат: 

Софија Стефановска, индивидуален работоводен 
орган на РО за згрижување и воспитание на деца „13 
Ноември“ - Скопје и 

Слободанка Газепова, индивидуален работоводен 
орган на РО за згрижување и воспитание на деца „Орце 
Николов“ - Скопје. 

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

Број 11-1927/1 Претседател 
16 мај 1995 година ?3 Комисијата за прашања 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

670. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91, 14/95) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ТОДОР АР-

СОВ" С. ЗРНОВЦИ-КОЧАНИ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Тодор 
Арсов“ с. Зрновци-Кочани, се именуваат: 

Јован Глигоров, директор на ЗЗ „Зрновка" -
Зрновци и 

Лилјана Јовчевска, доктор, по медицина, вработена 
во Здравствената амбуланта во село Зрновци. 

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

Број 11-1930/1 Претседател 
16 мај 1995 година т Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

671. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КЛИМЕНТ 

ОХРДИСКИ" С. ОБЛЕШЕВО - КОЧАНИ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Климент Охридски“ с. Облешево - Кочани, се 
именуваат: 

Ѓорѓи Марковиќ, матичар во Месната канцеларија 
во село Облешево и 

Стојанчо Стефанов, наставник по биологија во село 
Чифлик. 

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

Број 11-1957/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

672. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „РАДЕ КРАТО-

ВЧЕ“ -КОЧАНИ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Раде Кратовче“ - Кочани, се именуваат: 

Милан Ангелов, СОФКА - Кочани и 
Софија Димитрова, вработена во Детската градинка 

„Павлина Велјанова" - Кочани. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Служблен весник на Република 
Македонија“. 

Број 11-1958/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

673. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

С. КОНЧЕ - РАДОВИШ 

1. За, претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Гоце Делчев“ с. Конче - Радовиш, се именуваат: 

Цветанка Филипова, градежен инженер, вработена 
во ГРО „Бетон“ - Радовиш ,и 

Јонче Трајков, ветеринарен лекар, вработен во Ве-
теринарната станица - Радовиш. 

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

Број 11-1960/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 
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674. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

- СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Гоце Делчев“ - Свети Николе, се именуваат: 

Димче Поцков, судија на Општинскиот суд во Свети 
Николе и 

Владо Иванов, директор на ВРО „Мавровиќ" -
Свети Николе. 

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

Број 11-1961/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-1962/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „РАЈКО ЖИНЗИ-

ФОВ" - СКОПЈЕ 

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

Нада Камберска, наставник во ОУ „Петар Здрав-
евски - Пенко“ - Скопје и 

Соња Ристевска, психолог во ОУ „Петар Здравев-
ски - Пенко“ - Скопје. 

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

Број 11-1963/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

675. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „СВЕТИ КЛИ-

МЕНТ ОХРИДСКИ“ БУТЕЛ - СКОПЈЕ 
) - ' 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Свети Климент Охридски“ Бутел - Скопје, се име-
нуваат: 

Трајче Колев, индивидуален работоводен орган на 
ОУ „Никола Вапцаров“ - Скопје и 

Мице Јотевски, наставник во ОУ „Живко Брајков-
ци“ - Скопје. 

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

677. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КУЗМАН ЈОСИ-

ФОВСКИ-ПИТУ" - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Кузман Јосифовски-Питу" - Скопје, се именуваат: 

Петар Ивановски, град. инж, на работа во Мини-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина и 

Кирил Галевски, вработен во Републичката геодет-
ска управа. 

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

Број 11-1965/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

676. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

678. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ Б О Р И С КИ-

ДРИЧ" С. САРАЈ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во ЦОУ „Борис 
Кидрич" с. Сарај - Скопје, се именуваат: 

Ванчо Тасев, правник на работа во Собранието на 
општина Карпош и 
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Агим Мемети, психолог во ЦОУ „Емин Дураку“ с. 
Буковиќ, Скопје. 

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

Број 11-1966/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

679. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89,12/90, 11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овласту-
вање на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ХЕМИСКИОТ УЧ-
ИЛИШЕН ЦЕНТАР „МАРИЈА КИРИ-СКЛОДОВ-

СКА" - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Хемискиот училишен центар „Марија Кири-Склодов-
ска" - Скопје, се именуваат: 

Љупчо Карапетковски, дипломиран правник, врабо-
тен во АД Циментара - Скопје и 

Вера Цветковска, дипломиран психолог, раководи-
тел на кадровската служба при АД ОХИС - Скопје. 

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

Број 11-1941/1 „ Претседател 
16 мај 1995 година н а Комисија за прашања 

Скопје да изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

680. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88,18/89,12/90,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овласту-
вање на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕУЦ 

,ЈАНЕ САНДАНСКИ“ - БИТОЛА 
1. Се разрешуваат досегашните претставници на Ре-

публиката во Советот на ЕУЦ „Јане Сандански“ - Би-
тола: 

Димитар Димитров и Трајан Мацевски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

ЕУЦ „Јане Сандански“ - Битола, се именуваат: 
Љупчо Готевски, одборник во СО Битола и 
Лилјана Наумовска, вработена во работничкиот 

универзитет - Битола 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1903/1 Претседател 
16 мај 1995 година н а Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

681. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88,18/89,12/90,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овласту-
вање на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО ,ЈОСИП БРОЗ 

ТИТО“ - БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
УСО „Јосип Броз Тито“ - Битола се именуваат: 

Бранирод Михајловски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

д-р Душан Ристевски, директор на Педагошката 
академија - Битола. 

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

Број 11-1939/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

682. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско -

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/ 
86,51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 
мај 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Домот на културата „Кочо Рацин“ - Скопје, се имену-
ваат: 

д-р Васил Тоциновски, професор на Филолошкиот 
факултет - Скопје и 

Бранко Цветковски, уредник во ИК „Култура“ -
Скопје. 

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

Број 11-1940/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата. 
Наќе Стојановски, с.р. 

683. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/ 
86,51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 
мај 1995 година, донесе 

к 
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ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МЛАДИНСКИОТ 

КУЛТУРЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Младинскиот културен центар-Скопје, се именуваат: 

Владо Станковски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Илија Гоцевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Број 11-1946/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-1953/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.о. 

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

Број 11-1964/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

684. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ПАШКО ВАСА“ 

С. ГРУПЧИН - ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Пашко Васа“ с. Групчин - Тетово, се именуваат: 

Маир Авзиу, советник во Собранието на СО Тетово 
и Ќамил Џеладини, советник во Педагошкиот завод 
на Македонија ПЕ - Тетово 

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

686. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БРАЌА МИЛА-

ДИНОВЦИ“ - ПРОБИШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип, се имену-
ваат: 

Станка Ристовска, педагог во УЦСО „Наум На-
умовски-Борче“-Пробиштип и 

Мијалче Митев, индивидуален работоводен орган на 
Ученичкиот дом „Доне Божинов“ - Пробиштип. 

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

Број 11-1951/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

685. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВОЈДАН ЧЕР-

НОДРИНСКИ" - СКОПЈЕ Р 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Војдан Чернодрински" - Скопје, се именуваат: 
Мице Миневски, професор во ГУЦ „Здравко Цвет-

ковски“ - Скопје и 
Трајче Велков, дипл. правник на работа во СО Кар-

пош - Скопје. 

687. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ЕДИНСТВО“ -

МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Единство“ - Македонски Брод, се именуваат: 

Љубомир Кузмановски, професор во УЦСО „Свети 
Наум Охридски“ - Македонски Брод и 

Богоја Радески, индивидуален работоводен орган на 
Домот на културата „25 Мај“ - Македонски Брод. 

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

Број 11-1932/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 
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688. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛ-

ЧЕВ“ СЕЛО БОСИЛЕВО - СТРУМИЦА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Гоце Делчев“ село Босилево - Струмица, се име-
нуваат: 

Ристо Митевски, ветеринарен техничар во Ветери-
нарната станица во село Босилево и 

Панче Ѓорѓиев, инженер по земјоделство, вработен 
во ЗИК „Струмица“ - Струмица. 

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

Број 11-1933/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-1934/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНИЧКИОТ 

УНИВЕРЗИТЕТ „ВАНЧО ПРКЕ“ - ШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Работничкиот универзитет „Ванчо Прке“ - Штип, се 
именуваат: 

Иван Кротев, правник вработен во Центарот за му-
зичко образование Штип и 

Никола Зенделов, професор во УТЦ „Димитар Ми-
расчиев" - Штип. 

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

Број 11-1942/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

689. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на избориве и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ХАСАН ТАХСИ-

МИ" С. СЕДЛАРЕВО - ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Хасан Тахсими" с. Седларево - Тетово, се имену-
ваат: 

Аќиф Белули, матичар во село Седларево и 
Халим Халими, вработен во ОУ „Пашко Васа“ - с. 

Групчин. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

691. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и ранувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ИСМАЛИЛ ЌЕ-

МАЛИ" С. НЕРАШТЕ - ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Исмалил Ќемалќ" с. Нераште - Тетово, се имену-
ваат: 

Бајрам Селмани, педагог во ОУ „Лирија“ - Тетово и 

Хасан Зулбеари, професор во УЦ „Моша Пијаде“ -
Тетово. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

690. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-

Број 11-1954/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

692. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата,на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

-ДЕМИР ХИСАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Гоце Делчев“ - Демир Хисар, се именуваат: 

Вангелко Лозановски, професор во УЦ „Крсте П. 
Мисирков“ - Демир Хисар и 
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Александар Трајковски, технички директор во 
ЈГЗКП „Комуналец“ - Демир Хисар. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонка“. 

Број 11-1902/1 
16 мај 1995 родина 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

693. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ К И Р И Л и МЕТО-

ДИЈ“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Кирил и Методиј“ - Титов Велес, се именуваат: 
Драган Чолаков, адвокат во пензија - Титов Велес и 
Македонка Јаневска, инд. раб. орган на Пионер-

скиот дом „Ѓоре ОрГанџиев" - Титов Велес. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1901/1 ^ Претседател 
16 мај 1995 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а игрите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-1949/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, ,с.р. 

695. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за Новин-

ско-издавачката работна организација Службен весник 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
број 43/80) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 
мај 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО ИЗДАВА-
ЧКИОТ СОВЕТ НА ЛИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Издавачкиот 
совет на НИРО Службен весник на Република Македо-
нија се именуваат: 

Димитар Илиевски, член на Извршниот одбор на 
Собранието на општина Центар и 

Миодраг Атанасиоски, член на ИО на СО Центар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1950/1 Претседател 
16 мај 1995 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
е Наќе Стојановски, с.р. 

694. 
Врз основа на член 30 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/89 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗО-

ОЛОШКАТА ГРАДИНА „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Работничкиот 
совет на Зоолошката градина „Скопје“ - Скопје, се 
именуваат: 

д-р Мишо Адамов, вработен во Ветеринарниот ин-
ститут - Скопје, 

Мери Јанева, професор по биологија во Гимназијата 
„Никола Карев“ - Скопје и 

Благоја Крстевски, вработен во Меѓуопштинската 
ветеринарна инспекција на град Скопје. 

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

696. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ - С. ДРАЧЕВО - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Климент Охридски“ - с. Драчево - Скопје, се 
именуваат: 

Милка Дескова, професор по македонски јазик во 
ОУ „Кузман Шапкаров“ - нас. Драчево - Скопје и 

Весна Ристевска, с. Драчево, ул. „Речиште“ бр. 8 -
Драчево. 

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

Број 11-1900/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

697. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за библи-

отечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84г 
и 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и “именувањата, на седницата одржана на 16 
мај 1995 година, донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА БИ-
БЛИОТЕКАТА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ -

СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Работничкиот 
совет на Библиотеката „Браќа Миладиновци“ - Скопје, 
се именуваат: 

Димитар Димитровски, помошник на директорот на 
НУБ „Климент Охридски“ - Скопје и 

д-р Томе Саздов, професор на Филолошкиот факул-
тет Скопје, 

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

Број 11-1938/1 
16 маЈ 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-1935/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Ванчо Павлов, професор во УЦСО „Наум Наумов-
ски-Борче" - Пробиштип. 

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

Број 11-1952/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на избориве и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

698. 
Врз основа на член 92 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ“ број 20/74, 15/86, 51/88, 20/ 
90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 
37/91 и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашана на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 
мај 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ПОС ЗА ШУМАР-

СТВО „ШАР“ - ГОСТИВАР 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ПОС за шумарство „Шар“ -- Гостивар, се именуваат: 
Славе Арсовски, професор во Економското учи-

лиште „Чеде Филиповски“ - Гостивар и 
Бранислав Мидовски, дипломиран машински ин-

женер, директор на ОП „Центромак" - Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

700. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ИБРАИМ ТЕ-

МО“ - С. СТРИМНИЦЕ - ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Ибраим Темо“ с. Стримнице - Тетово, се имену-
ваат: 

Авди Муртезани, секретар на СО Тетово и 
Хаки Мислими, секретар на ОУ „Братство-Мигеми" 

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

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

699. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

И основно воспитание и образование („Службен весник 
џџ СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
република Македонија“ броЈ 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „НИКОЛА КА-

РЕВ“ - ПРОБИШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Никола Карев“ - Пробиштип, се именуваат: 

Станко Гичев, раководител на ОУ „Наум Наумов-
ски-Борче" - Пробиштип 

Број 11-1955/1 
16 мај 1995 I одина 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

701. 
Врз основа на член 13 од Законот за сценско-умет-

ничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 
мај 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ФЕСТИВАЛОТ ЗА ЗА-

БАВНИ МЕЛОДИИ „МАК ФЕСТ“ - ШТИП 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
фестивалот за забавни мелодии „МАКФЕСТ" - Штип, 
се именува 

Санде Џамбазовски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Број 11-1936/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 
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702. 
Врз основа на член 30 од Законот за физичката 

култура („Службен весник на СРМ“ број 35/84 и 11/91) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието н Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата ,на седницата одржана на 16 мај 1995 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА СПОРТ И РЕ-

КРЕАЦИЈА „МАКЕДОНИЈА“ - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
РО за спорт и рекреација „Македонија“ - Прилеп, се 
именуваат: 

Димче Настоски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Јордан Божиноски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Број 11-1937/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

703. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА САМОСТОЈНОТО 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МИРЧЕ АЦЕВ“ - С. КУЧ-

ИЧИНО-КОЧАНН 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
СОУ „Мирче Ацев“ с. Кучичино - Кочани, се имену-
ваат: 

Ирина Хаџиева, одборник во СО Кочани и 
Димитар Топуков, дипл. правник на работа во ЗИК 

„Кочанско Поле“ - Кочани. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1956/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО ,ДИМИТРИЈА 

ЧУПОВСКИ“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
УСО „Димитрија Чуповски“ - Титов Велес, се имену-
ваат: 

Надица Андреевска, судија од Општинскиот суд во 
Титов Велес и 

Пандора Начева, наставник на ОУ „Блаже Конев-
ски“ - Титов Велес. 

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

Број 11-1967/1, 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

705. 
Врз основа на член 161 од Законот за водите 

(„Службен весник на СРМ“ број 6/81, 37/87, 20/90, 23/90 
и 24/91 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 51/92, 83/92) и Одлуката за овластување на Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата 
одражана на 16 мај 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ВПОС 

„СТРУМИЧКИ СЛИВ“ - СТРУМИЦА 

1. За претставник на Републиката во Работничкиот 
совет на ВПОС „Струмички слив“ - Струмица, се име-
нува: 

Никола Дончев, дипломиран економист на работа 
во Заводот за платен промет - Струмица. 

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

Број 11-1947/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

704. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“) број 16/85,29/ 
86 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овласту-
вање на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе 

706. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/ 
86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонка“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 
мај 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ПРИ ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „АЦО ШОПОВ“ -

ШТИП ' 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работните луѓе при Домот на културата „Ацо Шопов“ -
Штип, се именуваат: 

Благој Читкушев, индивидуален работоводен орган 
на Домот на младите - Штип и 

д-р Благој Китанов, професор на Педагошката ака-
демија во Штип. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 11-1948/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 
707. 

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 
и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ВО РО ОУ „ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ СЕЛО ДОЛНЕНИ -

ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе во РО ОУ „Пецо Даскалот“ село Дол-
нени-Прилеп, се именуваат: 

Владо Маркоски, доктор по стоматологија, врабо-
тен во Медицинскиот центар-Прилеп и 

Милан Христоски, адвокат од Прилеп. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1943/1 
16 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

708. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ВО РО ОУ „КРУМЕ ВОЈШАРОСКИ" - С. ТОПОЛ-

ЧАНИ - ПРИЛЕП 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работните луѓе во РО ОУ „Круме Волнароски" с. То-
полчани-Прилеп, се именуваат: 

Миле Петанчески, вработен во Центарот за заш-
тита од градобитнина и 

Благоја Стојаноски, вработен во Месната канцела-
рија во с. Канатларци. 

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

Претседател 
Број 11-1944/1 на Комисијата за прашања 

16 мај 1995 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

709. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ВО ОУ „ВЕРА КОТОРКА" С. КЛЕЧОВЦЕ - КУМА-

НОВО 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работните луѓе во ОУ „Вера Которка" с. Клечевце -
Куманово, се именуваат: 

Зоран Димитровски, вработен во ФМК „Искра“ -
Куманово, живее во село Клечевце и 

Радмила Јовановска, дипломиран економист, врабо-
тен во ПЕ на Министерството за образование и фи-
зичка култура - Куманово. 

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

Број 11-1945/1 Претседател 
16 мај 1995 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

710. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
НА ОУ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЌ“ - СЕЛО СТАРО 

НАГОРИЧАНЕ - КУМАНОВО 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работните луѓе на ОУ „Светозар Марковиќ“ с. Старо 
Нагоричане - Куманово, се именуваат: 

Чедо Николиќ, земјоделец од Старо Нагоричане и 
Милош Алексовски, индивидуален работоводен ор-

ган на ОУ „Магдалена Антова“ - Карпош. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1959/1 ^ Претседател 
16 мај 1995 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

711. 
Врз основа на членовите 247 и 248 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, 
донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТИ-
НИТЕ ВО СОБРАНИЕТО И ВО СОВЕТОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИД-

СКИ“ - БИТОЛА 

1. За претставници на општините во Собранието на 
Универзитетот „Свети Климент Охридски“ - Битола, 
се именуваат: 

Битола: 
Тереза Јанчевска, одборник во СО Битола и Кире 

Видимче, пратеник во Собранието на Република Маке-
донија. 

Ресен: 
Митко Ристовски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија и 
Насип Беќири, претседател на ИО на СО Ресен. 
Охрид: 
Душко Илоски, економист, вработен во „Инекс -

Горица“ - Охрид и Марјан Котлар, пратеник во Собра-
нието на Република Македонија. 

Струга: 
Стефан Кукунешоски, секретар на СО Струга и 

Стојче Ковачевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

Дебар: 
Јусуф Војника, директор на Медицинскиот центар -

Дебар и Алија Исламовски, индивидуален работоводен 
орган на ЦОУ „Моша Пијаде“ - Центар Жупа. 

Кичево; 
Оливера Ефтимовска, педагог во ЦОУ „Христо 

Узунов" - с. Другово и Николина Трајановска, прате-
ник во Собранието на Република Македонија. 

Македонски Брод: 
Боривој Мишкоски, раководител на ОЕ Македон-

ски Брод на Министерството за образование и физичка 
култура и 

Рате Савев, професор во УЦСО „Свети Наум 
Охридски“ - Македонски Брод. 

Прилеп: 
Рубинчо Белчески, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија и 
Петар Чешелковски, инд. работоводен орган во 

„Ристо Ристески - Ричко" - Прилеп. 
Крушево: 
Коста Прешоски, професор во УЦСО „Наум На-

умовски -г- Борче“ - Крушево и 
Живко Пачешкоски, индивидуален работоводен ор-

ган на ЦОУ „Кирил и Метода" - с. Бучин. 
Демир Хисар: 
Цветко Котевски, раководител во А.Д. „Слобода“ -

Охрид, ф-ка за жичани производи - Демир Хисар и 
Сузана Крстевска, финансов книговодител во Бол-

ницата за душевни болести во Демир Хисар. 
2. За претставници на општините во Советот на 

Универзитетот „Свети Климент Охридски“ Битола, се 
именуваат: 

Битола: 
Константин Петковски, индивидуален работоводен 

орган на ЕМУЦ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола. 
Ресен: 
Кире Китевски, секретар на СО Ресен. 
Охрид: 
Димитар Смилевски, началник на ПО во Охрид на 

Архивот на Македонија. 
Струга: 
Раде Кулиовски, претседател на СО Струга. 
Дебар: 
Гоце Јакшевски, општински јавен правобранител -

Дебар 
Кичево: 
Цена Станковска, секретар на ПЕ Кичево на Мини-

стерството за образование и физичка култура. 

Македонски Брод: 
Пецо Стојкоски, претседател на СО Македонски 

Брод. 
Прилеп: 
Димче Настески, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
Крушево: 
Петар Ристевски; водител на ОЕ Крушево на Мини-

стерството за образование и физичка култура. 
Демир Хисар: 
Јосив Радевски, доктор по стоматологија, раководи-

тел на Одделението за ортодонција при Здравствениот 
дом во Демир Хисар. 

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

Број 11-1899/1 ^ Претседател 
16 мај 1995 година н а Комисија за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

712. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана 10 мај 
1995 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за усвојување на 
предлог измените на Деталниот урбанистички план за 
Населба „РАНА“ во Охрид, донесена од Собранието на 
Општината Охрид на 6 ноември 1990 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен .весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива на Менка Арсова од Скопје поведе 
постапка за оценување законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со Зако-
нот. 

4. На седницата Судот утврди дека на 6 ноември 1990 
година Собранието на Општината Охрид ја донело 
оспорената одлука. Исто така, утврди дека пред нејзи-
ното донесување Собранието на општината донело ре-
шение за ставање на јавен увид на нацрт-одлуката од 16 
јули до 31 јули 1990 година. Во решението е предвидено 
дека за време на јавниот увид стручни лица треба да 
даваат стручно образложение и да ги прибавуваат пред-
лозите и забелешките по планот. Понатаму, во реше-
нието е предвидено дека претресот по нацрт планот ќе 
се одржи на собир на работни луѓе и граѓани на 3 август 
1990 година. Меѓутоа, Судот утврди дека нема докази 
дали нацрт-планот е изложен на јавна расправа и дали 
по него биле изнесени одредени забелешки од граѓа-
ните и други заинтересирани лица, како и дали надлеж-
ниот орган дал образложение за ^прифатените забе-
лешки. 

5. Согласно член 31 став 4 од Законот за системот на4 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/85 и 18/89) кој 
важел во времето на донесувањето на платниот, про-
сторниот и урбанистичкиот план задолжително се ста-
ваат во фазата на нацрт-план на јавен увид и јавна 
расправа, а според член 33 од означениот Закон, собра-
нието на општината ги разгледува мислењата и забе-
лешките од јавниот увид и јавната расправа и за ^при-
фатените забелешки дава образложение, што е соста- ^ 
вен дел од документацијата на планот. 
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Според измените на член 31 од Законот за системот 
на просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/90) нацр-
тот на просторниот и урбанистичкиот план задолжи-
телно се ставаат на јавна рсправа, а според став 4 на 
овој член јавната расправа се спроведува со излагање на 
плановите најмалку 15 дена во соодветна просторија на 
месната заедница, а забелешките на граѓаните и дру-
гите заинтересирани лида се доставуваат до органот 
надлежен за работите на урбанизмот во писмена форма 
во рок од 15 дена по завршувањето на јавната расправа. 

6. Со оглед на тоа што во конкретниот случај Собра-
нието на Општината донело решение за ставање на 
јавен увид на нацрт планот, меѓутоа, нема докази дека 
оваа постапка е спроведена според Законот, поради 
што Судот оцени дека оспорената Одлука не е во со-
гласност со означените одредби од Законот. 

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од ова одлука. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 152/94 Претседател 
10 мај 1995 година Уставниот суд на 

Скопје Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

713. “ 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 70/92) на седницата одржана 10 мај 1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Одлуката за утврдување 
придонес за употреба на градежно земјиште, донесена 
од Собранието на Општина Неготино („Службен глас-
ник на Општина Неготино“ бр. 3/93). 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување законито-
ста на став 2 од член 2 од Одлуката за изменување на 
Одлуката за утврдување на придонес за употреба на 
градежно земјиште, донесена од Собранието на Опш-
тина Неготино („Службен гласник на Општина Него-
тино“ бр. 2/94). 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по соп-
ствена иницијатива, со Решение У. бр. 168/94, 167/94 од 
15 февруари 1995 година поведе постапка за оценување 
законитоста на одредбите од одлуките означени во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето 
за нивната согласност со член 39 и член 41 од Законот 
за градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/79, 18/89 и 21/91). 

5. Во одговорот на решението, Собранието на Опш-
тина Неготино достави Одлука за измени и дополну-
вање на Одлуката за утврдување на придонес за упо-
треба на градежно земјиште („Службен гласник на 
Општина Неготино“ бр. 3/93 и 2/94), донесена од Со-
бранието на 4 мај 1995 година. 

6. На седницата Судот утврди дека според член 4 од 
Одлуката за утврдување придонес за употреба На гра-
дежно земјиште, одлука за користење на средствата од 
употребата на градежното земјиште донесува органот 
за уредување на градежното земјиште, а за Демир Ка-

пија одлука донесува месната заедница. Според ставот 2 
на членот 2 од Одлуката за изменување на Одлуката за 
утврдување на придонес за употреба на градежното 
земјиште, органот за уредување на градежното зем-
јиште, средствата што припаѓаат на месните заедници 
Демир Капија, Криволак и Тимјаник ги враќа на овие 
месни заедници, кои потоа донесуваат одлуки за кори-
стење на средствата според утврдената намена. 

Разгледувајќи ги измените и дополнувањата на Од-
луката, Судот утврди дека оспорената одредба од член 
4 од оваа одлука не е изменета, па според тоа овласту-
вањето на органот за уредување на градежното зем-
јиште на Општината Неготино и на месната заедница 
Демир Капија да донесуваат одлуки за користење на 
средствата од надоместот за употреба на градежното 
земјиште останува и понатаму во сила. 

7. Според член 39 од Законот за градежното зем-
јиште уредувањето на градежното земјиште се врши 
врз основа на програма, а според ставот 2 од овој член 
програмата ја донесува општината врз основа ца урба-
нистичкиот план, а по претходна согласност на органот 
на управата надлежен за работите на урбанизмот во 
делот на неговата надлежност. Според член 41 од Зако-
нот, уредувањето на градежното земјиште се финан-
сира од средствата остварени од неговото доделување, 
од надоместоците за уредувањето, односно за употре-
бата на градежното земјиште, од средствата на кому-
налните организации, средствата од самопридонес и 
други средства. Средствата од став 1 на овој член се 
утврдуваат со програма. 

Со оглед на тоа што со означената одредба користе-
њето на средствата од надоместокот за употреба на 
градежното земјиште се врши со одлука на органот за 
уредување на градежното земјиште, односно на мес-
ната заедница Демир Капија, Судот оцени дека не е во 
согласност со член 39 и член 41 од Законот за градеж-
ното земјиште. 

Понатаму, Судот утврди дека со членот 1 од Одлу-
ката за измени и дополнувања на Одлуката за утврду-
вање на придонес за употреба на градежно земјиште се 
менува членот 2 став 2 од Одлуката со тоа што, сред-
ствата од придонесот за употреба на градежното зем-
јиште се уплатуваат на жиро сметка на органот за уре-
дување на градежно земјиште за Општина Неготино, а 
се реализираат согласно Програмата за уредување на 
градежното земјиште за Општина Неготино. Програ-
мата ја донесува Собранието, по претходна согласност 
на Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

Со оглед на тоа што со измените на оваа оспорена 
одредба е извршено усогласување во однос на надлеж-
носта на масните заедници да донесуваат одлуки за ко-
ристење на средствата од придонесот за употреба на 
градежното земјиште и што оспорената одредба пре-
стана да важи, Судот оцени дека нема основ за ната-
мошно водење на постапката. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 186/94, у.бр. 187/94 
10 мај 1995 година 

1 Скопје Претседател 
на Уставниот суд на 

Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 
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714. . 
, Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО алинеја 1 и член 112 од Уставот на Репу-
блика Македонија, и член 71 алинеја 1 од Деловникот 
на Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонка“ бр. 70/92), на седни-
цата одржана на 10 мај 1995 година, донесе , 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 95-а ставовите 3 и 4 од Зако-
нот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 
26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/89, 10/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 62/93). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Здружението на возачите: Штип, 
Струмица, Кочани, Делчево, Берово и Радовиш поведе 
постапка за оценување уставноста на член 95-а ставо-
вите 3 и 4 од Законот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нивната 
согласност со член 55 ставовите 1 и 2 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 95-а 
став 1 од Законот, покрај надоместокот од точката 3 на 
член 95 од овој закон, може да се пропише посебен 
надоместок на друмските моторни возила за давање на 
техничка помош и информации на моторизираните 
учесници во сообраќајот на јавните патишта, за отстра-
нување од јавните патишта на оштетените возила и 
возилата во дефект, како и за други работи од значење 
за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на 
јавните патишта. 

Со ставот 2 на овој член од Законот се определува 
дека висината на надоместокот од став 1 на овој член ја 
утврдува Владата на Република Македонија, во ставот 3 
се утврдува дека средствата од посебниот надоместок се 
приход на Авто-мото сојузот на Македонија и ќе се 
користат за намените од став 1 на овој член според 
посебна годишна програма што се донесува во соглас-
ност со Владата, а според ставот 4 на овој член од 
Законот, Авто-мото сојузот на Македонија е должен на 
Владата на Република Македонија да и поднесува годи-
шен извештај за извршување на програмата од став 3 на 
овој член. 

5., Според член 55 став 1 од Уставот се гарантира 
слободата на пазарот и претприемништвото, а според 
став 2 од ОВОЈ член, Републиката обезбедува еднаква 
правна положба на сите субјекти на пазарот. Републи-
ката презема мерки против монополската положба и 
монополското однесување на пазарот. 

Со член 56 став 1 од Уставот се определува дека сите 
природни богатства на Републиката, растителниот и 
животинскиот свет, добрата во општа употреба како и 
предметите и објектите од особено културно и истори-
ско значење определени со закон се добра од општ 
интерес за Републиката и уживаат п“осебна заштита. 
Според ставот 2 од овој член на Уставот, со закон се 
уредуваат начинот и условите под кои определени до-
бра од општ интерес за Републиката можат да се отста-
пат на користење. 

Тргнувајќи од тоа дека со одредбите на член 95-а 
ставовите 3 и 4 од Законот за патишта се утврдува 
средствата од посебниот надоместок на друмските мо-
торни возила за давање на техничка помош и информа-
ции на моторизираните учесници во сообраќајот на јав-
ните патишта, за отстранување од јавните патишта на 
оштетените возила и возила во дефект, како и за други 
работи од значење за непречено и безбедно одвивање 
на сообраќајот'на јавните патишта, се приход на Авто-
мото сојузот на Македонија, Судот оцени дека од содр-

жината на овие одредби произлегува дека друг субјект 
не може да ги врши овие услуги на патот, бидејќи се 
доверуваат на овој сојуз, а на тој начин Сојузот се 
доведува во повластена, односно монополска положба 
и монополско однесување на пазарот, поради што 
утврди дека тие не се во согласност со одредбите на 
член 55 ставовите 1 и 2 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 87/95 Претседател 
10 мај 1995 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, д-р Јован Проевски, с.р. 

715. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 алинеја 2 и член 112 од Уставот на Репу-
блика Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на'Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седни-
цата одржана на 10 мај 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ Правилата на работодаве-

цот за работните односи, донесени од Советот на Само-
стојниот синдикат за здравство, фармација и социјална 
заштита на Република Македонија на 20 октомври 1994 
година. , ѓ , 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива од Стево Димовски од Скопје поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
Достави прашањето за неговата согласност со член 32 
став 5 од Уставот и одредбите на Законот за работните 
односи. 
' 4. Судот на седницата утврди дека со оспорените 

правила се уредуваат прашањата од работниот однос на 
вработените во Стручната служба на Самостојниот 
синдикат за здравство, фармација и социјална заштита 
на Република Македонија, а кои се однесуваат на: зас-
новање на работен однос, распоредување на работното 
место, работно време, годишен одмор, отсуство од ра-
бота, работа ноќе, наплата на штета, надомест на 
штета на работникот, престанок на работниот однос, 
заштита на правата на работниците, привремени и по-
времени работи, работна дисциплина, материјална од-
говорност, заштита при работа, информирање на ра-
ботниците, деловна тајна и органи кои одлучуваат за 
работните односи. 

5. Според член 32 став 5 од Уставот остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори. 

Со член 1 став 1 од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93) 
е утврдено дека со овој закон се уредува остварувањето 
на правата, обврските и одговорностите на работникот 
и работодавецот од работниот однос, а под работен 
однос, согласно ставот 2 од овој член, се подразбира 
договорен однос меѓу работникот и работодавецот, за-
ради вршење на определени работи и остварување на 
правата и обврските од тој однос. 

Според член 2 од Законот, работниот однос се уре-
дува со овој или со друг закон и колективен договор, 
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според член 3 став 1, работникот заснова работен однос 
добороволно на начин и под услови утврдени со закон и 
колективен договор, а според ставот 2 на овој член, 
работниот однос може да престане само на начин и под 
услови утврдени со закон. 

Понатаму, со член 84 став 1 од Законот е утврдено 
дека со колективен договор се доуредуваат во соглас-
ност со закон и со други прописи, правата, обврските и 
одговорностите на работниците и на работодавецот од 
работен однос како и обемот и начинот на остварување 
на правата и обврските и другите одредби за прашања 
од интерес за работниците и работодавецот, како и 
начинот и, постапката за решавање на меѓусебните спо-
рови. Колективниот договор, согласно став 2 од овој 
член на Законот, се применува непосредно и е задолжи-
телен за организацијата на работниците и на работо-
давците кои го склучиле и за сите работници и работо-
давци во чие име договорот е склучен. , 

Колективниот договор, согласно член 87 од Зако-
нот, се склучува на ниво на Република, ?ранка, односно 
работодавец. 

Според член 90 од Законот, на ниво на работодавец 
колективен договор склучуваат управниот одбор или 
друг соодветен орган на управување утврден со закон, 
односно со статутот на работодавецот, односно работо-
давецот и синдикатот. 

Тргнувајќи од содржината на наведените уставни и 
законски одредби јасно произлегува, дека остварува-
њето на правата на вработените и нивната положба, па 
според тоа и уредувањето и доуредувањето на оствару-
вањето на правата, обврските и одговорностите на ра-
ботникот и работодавецот од работен однос, се пред-
мет на уредување на закон и колективен договор. 

При заземањето на ваков став, Судот ценеше дека 
правата и обврските на работодавецот конкретна се 
утврдени со Законот за рабо“тите односи, така што, од 
содржината на неговите одредби нема можност ниту се 
утврдува обврска да донесува посебен општ акт за уре-
дување на работните односи, како што е оспорениот 
акт. Притоа, основот што е искористен за донесување 
на оспорените Правила, а тоа е членот 5 од Законот за 
работните односи, според кој правата од работен однос 
утврдени со Уставот, закон и колективен договор не 
можат да се одземат или ограничат со акти и дејствија 
на работодавецот, не може да биде основ за донесување 
на наведените Правила, ниту пак, тие можат да бидат 
замена за колективниот договор што се склучува на 
ниво на работодавец, поради што Судот утврди дека 
тие не се во согласност со член 32 став 5 од Уставот и 
одредбите на Законот за работните односи. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јвсиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 16/95 Претседател 
10 мај 1995 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

716. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и член 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 71 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана 
на 26 април 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за утврдување општ 

интерес за изградба на хотел-делукс на локалитетот на 

плоштадот „Маршал Тито“ во Скопје, донесена од Вла-
дата на Република Македонија на 11 февруари 1992 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 9/92). . 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија!, по ини-
цијативата на д-р Мирослав Грчев и д-р Влатко Коро-
бар од Скопје, поведе постапка за оценување уставно-
ста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзи-
ната согласност со Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека со точката 1 од 
Одлуката се утврдува локација за изградба на хотел-
делукс со капацитет од 450 легла. Составен дел на Од-
луката, според точката 2, е графичкиот приказ на лока-
цијата во кој се утврдени одделни елементи за опреде-
лување условите за градба, а точката 3 содржи одредба 
за нејзиното влегување во сила. 

Судот, исто така, утврди дека за централното град-
ско подрачје постои детален урбанистички план доне-
сен во 1967 година, во кој не е предвидена изградба на 
хотел на просторот определен со оспорената одлука и 
дека во 1985 година е извршена измена и дополнување 
на Основниот урбанистички план, според кој во цен-
тралното градско подрачје односно на подрачјето на 
општина „Центар“ е предвидена изградба на хотел де-
лукс, но не е определена локацијата каде треба да биде 
поставен. 

5. Според член 8 алинеја 10 од Уставот на Република 
Македонија, една од темелните вредности на уставниот 
поредок на Републиката е уредувањето и хуманизаци-
јата на просторот. 

Тргнувајќи од ваквото значење на просторот, и во 
претходниот и во постојниот правен поредок, планира-
њето на просторот, како битен елемент на неговото 
уредување, се регулира со закон. 

Со постојниот Закон за системот на просторното и 
урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ 
38/85,18/89 и 38/90) се пропишани правила кои треба да 
обезбедат просторот да се уредува и изградува во со-
гласност со општествените, економските, културните и 
другите потреби на граѓаните на определен простор. Во 
таа смисла членот 10 од означениот закон определува 
дека просторното и урбанистичкото планирање прет-
ставува единствен и континуиран процес усогласен со 
развојната и економската политика на земјата, а со 
членот 18 се пропишува дека со урбанистичкиот план се 
утврдува ,организацијата и користењето на просторот 
на населените места и урбанистичко-техничките услови 
за изградба на објектите и уредување на просторот врз 
основа на анализа на постојаната состојба и оценетите 
потреби и можности за просторен развој во определен 
плански период. 

Од изнесеното произлегува дека урбанистичкиот 
план е документ од посебно значење за развојот и за 
животот во населените места, поради што Законот ги 
пропишува постапката и начинот на неговото донесу-
вање, како и условите и постапката за нивното измену-
вана и дополнување. 

Според членот 34 од Законот, Собранието на Репу-
бликата ги донесува просторните планови, а собрани-
ето на општината ги донесува ,урбанистичките планови 
на подрачјето на општината. 

Согласно членот 31 од Законот плановите се изра-
ботуваат во две фази: нацрт на план и предлог на план, 
при што нацртот на планот задолжително се става на 
јавна расправа. Исто така, и за изменувањето и допол-
нувањето на урбанистичкиот план Законот пропишува 
посебни услови. Така, според членот 33 од Законот, 
урбанистичкиот план може да се измени и дополни за-
ради усогласување со плановите за среднорочниот оти-
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тествен и економски развој, како и поради дејство на 
виша сила и тоа според постапка и на начин предвидени 
за донесување на плановите, за разлика од претходниот 
текст на законот, кој даваше можност помали измени и 
дополнувања на деталниот урбанистички план да се 
вршат на начин и во постапка определени со пропис на 
општината. 

Од изнесените одредби на Законот, произлегува 
дека законодавното тело настојува при планираното на 
просторот да обезбеди максимална студиозност и ана-
лнтичност при нивното подготвување, како и строг ре-
жим за изменувано и дополнувањана плановите„ што 
соодветствува на значеното што тие документи го 
имаат во општествениот и економскиот развој и живо-
тот на граѓаните. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека 
членот 54 од Законот треба да се толкува поврзано со 
другите законски одредби кои ја изразуваат целта и 
суштината на урбанистичкото планирање, како и со 
уставните одредби кои ја определуваат Владата како 
носител на извршната власт (член 88 и 91 од Уставот), а 
не како регулатор на општествените односи. 

Во конкретниов случај, за просторот што го опфаќа 
оспорената одлука постои неусогласеност помеѓу Де-
талниот и Основниот урбанистички план, во смисла 
што деталниот план за тој простор предвидува други 
содржини (собрание, пошта, силос-гаражи), додека ос-
новниот план предвидува изградба на хотел на подрач-
јето на Општина Центар, но притоа не ја определува 
локацијата за негово поставување, а меѓусебната неусо-
гласеност на Деталниот и Просторниот урбанистички 
план, според оценката на Судот не може да се решава 
со примената на член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирано. 

Судот го оценуваше прашаното дали Владата може 
да го применува членот 54 од Законот и да утврдува 
локација за објекти независно од решенијата содржани 
во урбанистичките планови, и утврди дека тоа не прои-
злегува ниту од системот на просторното и урбанистич-
кото планирано ниту од содржината на наведената 
одредба. 

Со оглед на тоа што за градското подрачје, во кое 
спаѓа локалитетот на плоштадот „Маршал Тито44 по-
стои Основен урбанистички план од кој се гледа дека на 
подрачјето на општина „Центар44 се предвидува из-
градба на хотел делукс, без притоа да се определи лока-
цијата каде треба да биде поставен -и Детален урбани-
стички план кој, на тој локалитет, не предвидува из-
градба на хотел, Судот, исто така, утврди дека оспоре-
ната одлука на Владата не е донесена во функција на 
утврдувано на елементи за определување услови за 
градба за предвидениот објект, туку значи предвиду-
вано изградба на објект надвор од урбанистичкиот 
план, со што се врши изменувано и Дополнување на 
постојниот урбанистички план, надвор од постапката 
пропишана со Законот за системот на просторното и 
урбанистичкото планирање, се доведува во прашање 
определбата за уредувано и хуКшнизација на просто-
рот, се негира улогата на граѓаните и на другите органи 
и организации во планирањето на уредуваното на про-
сторот и се нарушуваат односите помеѓу носителите на 
законодавната и извршната власт 

6 Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука 

7 Оваа одлука Судот Ја донссс со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исл,ами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. Претседател 

У.бр. 104/94 на Уставниот суд на 
22 март 1995 година Република Македонија, 

С к о п ј е д-р Јован Проевски, с.р. 

717. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и член 112 од Уставот на Република Маке-
донија и членовите 70 став 1 алинеја 1 и 47 од Деловни-
кот на Уставниот суд на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија44 бр. 70/ 
92), на седниците одржани на 10 и 24 мај 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ: 
а) Тарифниот систем за дополнување на Та-

рифниот систем за продажба на електрична енер-
гија донесен од Работничкиот совет на Јавното 
претпријатие „Електростопанство на Македони-
ја“ на 30 јануари 1995 година; 

б) Одлуката за поместување на цената на елек-
трична енергија донесена од Работничкиот совет 
на Јавното претпријатие „Електростопанство на 
Македонка“ на 30 јануари 1995 година; 

в) Одлуката за давање согласност на Та,риф-
ниот систем за продажба на електрична енергија, 
донесена од Владата на Република Македонија на 
30 јануари 1995 година, и 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување 
уставноста и законитоста на Одлуката за утврду-
вање на највисокото ниво на цената на електрич-
ната енергија, донесена од Владата на Република 
Македонија на 30 јануари 1995 година. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд,на Република Македонија по 
поднесени иницијативи на Велибор Царовски, 
Блаже Паневски, Мицко Стевков, Андреј Фил-
евски, Димче Маџаровски, Стојан Чундев и Ди-
митар Митрушевски, сите од Скопје, Синдикатот 
за градежништво - Скопје, Владимир Вешоски од 
Струга, Трајко Арсов од Титов Велес, Општин-
ската организација на СОЈУЗОТ на глуви и наглуви 
и Општинскиот СОЈУЗ на пензионерите од Прилеп, 
поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на актите означени во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што тие не се во согласност со наче-
лото на еднаквост утврдено во член 9 од Уставот, 
со начелото на еднаква правна положба на субјек-
тите на пазарот утврдено во член 55 од Уставот, и 
затоа што не се во согласност со член 52 од Уста-
вот и со член 1 од Законот за измени и дополну-
вања на Законот за претпријатијата. 

5. На седницата Судот утврди дека на 30 јану-
ари 1995 година Работничкиот совет на „Електро-
стопанство на Македонија“ ги донел Тарифниот 
систем за измена и дополнување на Тарифниот 
систем за продажба на електрична енергија и Од-
луката за поместување на цената на електрична 
енергија. 

Судот, исто така утврди дека по поведувањето 
на постапката за оценување на уставноста и зако-
нитоста на оспорените акти, на Јавното претпри-
јатие „Електростопанство на Македонија“ е фор-
миран Управен одбор, како орган на управување, 
наместо дотогашниот Работнички совет кој што 
ги донел оспорените акти. 

Според член 1 од Законот за измени и дополну-
вање на Законот за претпријатијата („Службен 
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весник на Република Македонија“ бр. 19/93) со 
јавните претпријатија, меѓу кои и „Електросто-
панство на Македонија“, основани од Републи-
ката управува управен одбор, кого го сочинуваат 
претставници на Републиката што ги избира Вла-
дата на Република Македонија и работници на 
Јавното претпријатие. Управниот одбор го сочи-
нуваат И членови од кои седум именува Владата, 
а четири се избираат од редот на вработените врз 
основа на стручност и компетентност. 

Со јавните претпријатија основани од Републи-
ката раководи директор кого го именува и разре-
шува Владата. Според членот 196-3 став 1, одред-
бите од законите со кои се уредени прашањата за 
начинот и постапката за избор и именување на 
органите на управување и на работоводен орган 
во претпријатијата од посебен општествен инте-
рес основани од Републиката престануваат да ва-
жат со влегување во сила на ОВОЈ закон. 

Со оглед на тоа што Јавното претпријатие 
„Електростопанство на Македонија“ е основано 
од Републиката и како такво врши дејности од 
Јавен интерес, Судот наоѓа дека работничкиот со-
вет не е овластен орган да го донесува Тарифниот 
систем и Одлуката за поместување на цената на 
електричната енергија. 

6. Судот, исто така, утврди дека со Тарифниот 
систем за измена на Тарифниот систем за про-
дажба па електрична енергија и со Одлуката за 
поместување на цената на електричната енергија 
се утврдени тарифните ставови за потрошувачи 
на висок напон на 110 кв, 35 кв, 10 кв и останата 
потрошувачка, и на тарифните ставови за катего-
ријата на потрошувачи домаќинства и тарифните 
ставови на останатата потрошувачка на низок на-
пон (0,4 кв). 

Понатаму, Судот утврди дека со донесените 
акти потрошувачите на висок напон и потрошува-
чите на низок напон во зависност од потрошувач-
ката на електрична енергија, се поделени во 
групи и врз основа на тоа зависно од потрошувач-
ката на електрична енергија се утврдува цената. 

Со член 55 став 1 од Уставот се гарантира сло-
бодата на пазарот и претприемништвото. Со-
гласно став 2 на истиот член од Уставот, Републи-
ката обезбедува еднаква правна положба на сите 
субјекти на пазарот и презема мерки против мо-
нополската положба и монополското однесувале. 

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Ре-
публика Македонија се еднакви во слободите и 
правата независно од полот, расата, бојата на ко-
жата, националното и социјалното потекло, поли-
тичкото уверување, имотната^ и општествената 
положба. 

Согласно член 15 од Законот за облигационите 
односи во засновањето на двостраните договорни 
односи учесниците поаѓаат од начелото на ед-
наква вредност на взаемните давања. 

Од изнесеното произлегува дека односите во 
користењето и плаќањето на електричната енер-
гија се облигациони односи, затоа што и елек-
тричната енергија е стока. Како облигациони од-
носи и во однос на нив се применува правилото на 
еквивалентност на меѓусебните давања како посе-
бен израз на принципот на еднаквост во односите 
на пазарот. 

Во таа смисла, Судот оценува дека друг крите-
риум освен вредноста на потр,ошената електрична 
енергија не може да биде основ за различна по-
ложба на граѓаните и на другите корисници на 
електричната енергија. 

Според тоа, утврдувањето на различните та-
рифни ставови во зависност од количината на по-
трошената енергија, а не со оглед на вредноста на 
потрошената енергија ги доведува корисниците 
во меѓусебна нееднаква положба, бидејќи цената 
на електричната“енергиЈа не е формирана според 
нејзината вредност, туку според критериум што 
не е непосредно поврзан со пазарната вредност на 
електричната енергија. Поради тоа, Судот утврди 
дека со тоа се нарушени уставно утврдените на-
чела на еднаква правна положба на субјектите на 
пазарот и еднаквоста на граѓаните. 

7. Судот утврди дека Владата на Република 
Македонија на 30 јануари 1995 година, согласно 
член 87 од Законот за енергетика, донесе Одлука 
за давање согласност на Тарифниот систем за до-
полнување на Тарифниот систем за продажба на 
електрична енергија. 

Со оглед на тоа што Тарифнииот систем и Од-
луката на „Електростопанство на Македонија“ се 
акти донесени од ненадлежен орган, во конкрет-
ниов случај Одлуката на Владата со која е дадена 
согласност на Тарифниот систем за измени и до-
полнувања на Тарифниот систем за продажба за 
електрична енергија не е во согласност со Зако-
нот. 

8. Во однос на одлуката на Владата на Репу-
блика Македонија за определување на највисо-
кото ниво на цената на електричната енергија, 
Судот утврди дека нема основи за понатамошно 
водење на постапката и одлучи како во точката 2 
од оваа одлука. 

9. Судот, исто така, утврди дека Тарифниот 
систем и Одлуката за поместување на цената на 
електричната енергија со тоа што се донесени од 
претпријатие кое врши јавни овластувања, а не се 
објавени во „Службен весник на Република Маке-
донија“, не се, во согласност со член 52 од Уставот 
на Република Македонија. 

10. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

И . Оваа одлука Судот ја донесе во шетав од 
претседателот на Судот д-р Јован Проевски и су-
диите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга 
Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Нед-
ков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р То-
дор Џунов. 

У. бр. 27/95, 28/95 , 34/95 
35/95, 49/95, 52/95, 77/95 

122/95, 125/95, 145/95, Претседател 
148/95 и 149/95 на Уставниот суд на 

10 мај 1995 година Република Македонија, 
Скопје д-р Јован Проевски, с.р. 

718. 
Уставниот суд на Република Македонија врз основа 

на член НО и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 72 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 мај 1995 
година, донесе 
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ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА точката 9 од Упатството за начи-

нот на спроведување на единственото читање на бро-
илата, обработка, начин на достава, плаќање на сметки 
од потрошувачите на електричната енергија од катего-
ријата домаќинства и останати од 0,4 Кв, донесено од 
ЈП „Електростопанство на Македонија“ - Скопје. 

2. Оваа одлука Јтроизведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонка, со рега-
ипе У.бр. 185/94 од 15 мај 1995 година поведе постапка ( 
за оценување уставноста и законитоста на актот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за неговата согласност со Уставот и со за-
кон. , 

4. На седницата Судот утврди дека со точката 9 од 
Упатството за начинот на спроведување на единстве-
ното читање на броилата, обработка, начин на достава, 
плаќање на сметки од потрошувачите на електрична 
енергија од категоријата домаќинства и останати по-
трошувачи од 0,4 Кв, се предвидува манипулативните 
трошоци за хартија, програми за пресметка на смет-
ките, тршоците на компјутерите за потрошувачите од 
домаќинство да изнесува 0,7% од вредноста на сметката 
за потрошената електрична енергија. 

5. Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви, а според ЧЈШН 15 став 1 
од Законот за облигациони односи („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 29/78), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот се применува како 
републички пропис, во засновањето на двостраните до-
говори учесниците поаѓаат од начелото на еднаквата 
вредност на взаемните давања. 

Од изнесеното произлегува дека односите поврзани 
со наплатувањето на сметките за потрошената елек-
трична енергија се дел од облигационите односи што 
настануваат меѓу претпријатијата за дистрибуција на 
електрична енергија и граѓаните во купопродажбата на 
електричната енергија како стока на паз^от. Притоа, 
за овие односи согласно член 15 ,од Законот задолжите-
лен е принципот на еквивалентност на меѓусебните да-
вања кои според мислењето на Судот, се протега не 
само во однос помеѓу испорачаната енергија и исплате-
ната цена, туку и по однос на направените трошоци на 
претпријатието за изготвувањето на сметките и цената 
што ја плаќаат граѓаните за изготвување на тие сметки. 
Во конкретниот случај цената што граѓаните ја плаќаат 
на име трошоци за изготвување на сметките не се дове-
дени во зависност од стварните трошоци за изготвува-
њето на тие сметки, туку таа е одредена во зависност од 
цената платена за потрошената електрична енергија. 

Со оглед на тоа што нема суштинска поврзаност 
меѓу цената што се плаќа за потрошената електрична 
енергија и трошоците на претпријатието за изготву-
вање на сметките, Судот оцени дека со доведувањето на 
висината на овие трошоци во зависност од цената на 
потрошената електрична енергија, а не во зависност од 
стварните трошоци, не е во согласност со означените 
одредби од законот. 

Освен тоа, Судот смета дека со ваквиот начин на 
утврдување на висината на манипулативните трошоци, 
граѓаните се доведуваат во положба кога за изготву-
вање на нивните сметки се прават еднакви стварни тро-
шоци да плаќаат нееднаква цена на тие трошоци во 
зависност од потрошената електрична енергија, а не во 

“ зависност од тие стварни трошоци. Поради тоа, Судот 
смета дека не^а основи за доведување на граѓаните во 
ваква различна положба односно дека ваквиот начин на 
пресметување на манипулативните трошоци, не е во 
согласност со уставното начело на еднаквоста. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јосиф Талев-
ски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 185/94 Претседател 
10 мај 1995 година _ н а ^ с т а в н " о т СУД н а 

Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. Скопје 

719. 
Уставниот суд на Република Македонија врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 
14 став 1 и член 69 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 мај 
1995 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА Законот за работењето и управу-
вањето на организациите на здружениот труд што 
вршат комунални дејности од посебен општествен ин-
терес („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по соп-
ствена иницијатива, поведе постапка за оценување 
уставноста на законот означен во точката 1 од ова ре-
шение, затоа што оцени дека основано може да се по-
стави прашањето за неговата согласност со Уставот. 

4. На седницата Судот утвди дека со овој закон се 
утврдуваат општите начела за работењето и основите 
за управувањето на организациите на здружениот труд 
што вршат комунални дејности од посебен општествен 
интерес (комунални организации)! Дејностите односно 
работите што се од суштинско значење за работењето 
на организациите на здружениот труд и за другите са-
моуправни организации и заедници и се неопходен 
услов за животот и работата на граѓаните и другите 
корисници, според овој закон! се комунални дејности од 
посебен општествен интерес, а собранието на општи-
ната со одлука определува кои комунални дејности, од-
носно работи, се од посебен општествен интерес. По-
себниот општествен интерес во вршењето на комунал-
ните дејности, Законот го обезбедува и со учество на 
претставници на општествената заедница во управува-
њето со комуналната организација. Претставниците на 
општествената заедница, според овој закон, учеству-
ваат во одлучувањето за основните намени за кори-
стење на средствата, програмите за развој и основните 
услови за здобивање на доходот и работењето, имену-
вањето и разрешувањето на работодавците органи, 
како и во донесувањето на статутот, финансискиот 
план и за статусните промени. Понатаму, Законот 
предвидува одлуките на органите на управувањето на 
комуналната организација да се донесуваат со мнозин-
ство гласови на членовите на комуналната организа-
ција. Исто така, Законот го овластува собранието на 
општината да дава согласност на актите што ги носат 
комуналните организации. Овој закон ги овластува со-
бранијата на општините, со одлука да можат да утврдат 
обврска за основање самоуправна интересна заедница 
во областа на комуналните дејности, како и да ги утвр-
дат начелата на нејзината организација и меѓусебните 
односи во неа и да пропишат обврска за плаќање на 
придонес на таа заедница. 

5. Согласно член 114 став 2 од Уставот на Република 
Македонка, единици на локалната самоуправа се опш-
тините. 
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Според ставот 4 на овој член од Уставот, општините 
се финансираат од сопствени извори на приходи опреде-
лени со закон и со средства од Републиката. 

Во членот 115 став 1 од Уставот е предвидено во 
единиците на локалната самоуправа, меѓу другото, гра-
ѓаните непосредно и преку свои претставници да уче-
ствуваат во одлучувањето за прашањата од локално 
значење 

Согласно ставот 2 на овој член од Уставот општи-
ната е самостојна во вршењето на надлежностите утвр-
дени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста 
на нејзината работа го врши Републиката. 

Ставот 3 на овој член од Уставот предвидува Репу-
бликата со закон да може да и довери вршење на опре-
делени работи на општината. 

Имајќи ги предвид наведените одредби Судот утврди 
дека Уставот им го определил статутот на општините 
не како општествено-политички заедници, кои како 
такви беа носители на власта, туку како единици на 
локалната самоуправа во кои граѓаните, меѓу другото, 
учествуваат за прашања од областа на комуналните 
дејности. Според овие уставни одредби, општините не-
маат оригинерна функција на власт што би ја оствару-
вале преку свои органи, туку ги извршуваат надлежно-
стите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над 
законитоста на нивната работа го врши Републиката. 

Од наведените одредби Судот, исто така, утврди 
дека Уставот ја овластил Републиката, со закон да 
може да и довери вршење на определени работи на 
општината што значи и пренесување на дел од јавната 
власт, но едновремено и дека тие овластувања можат да 
бидат одземени. 

Имајќи ги предвид промените што настанаа во прав-
ниот систем на Републиката што се одразуваат низ 
Уставот на Република Македонија, Судот утврди дека 
оспорениот закон, покрај суштински содржи и терми-
нолошки неусогласеност, поради што оцени дека е 
несогласен со Уставот на Република Македонија. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исл,ами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосцф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. Претседател 

У.бр. 81/95 на Уставниот суд на 
17 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје д-р Јован Проевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ 

ПАРТИИ 
I 

Врз основа на правосилно решение на Окружниот 
суд Скопје Рег. бр. 68 од 7.03.1995 година од Судскиот 
регистар на политичките партии бришана е: Партија за 
социјална правда на Македонија со седиште во Скопје, 
со важност од 26.05.1995 година. 

II 
Под Рег. бр. 74 - Политичката партија - Партија за 

демократски просперитет - Партија за народно един-
ство во Македонија - ПДП - ПИЕ со седиште во Скопје 
врз основа одлуката од 17.04.1995 година го определи 
одговорното лице - претседател на партијата Г. Невзат 
Халили. 

Од Окружниот суд во Скопје 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр 303/ 

95, на регистарска влошка бр 1-53314-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на ДСЈНОСТ на Претпријатието за превоз и 
услуги „ПАН-ПРЕВОЗ44 увоз-ИЈвоз д о о Скопје, ул. ,,Димитрие 
Чуповски44 бр 24-6 

Во надворешен промет се проширува дејноста агенциски услуги во 
транспортот - услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посред-
ништво, вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и 
сообраќајот, консигнација и сл 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег бр. 303/95. (1358) 

Окружниот стопански суд во С коте, со решението Срег бр. 
17221/94, на регистарска влошка бр 1-30339-0-0-0, Ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиште на Претпријатието за трговија 
„ФИКС“ ц о увоз-извоз, ул „Бањалучка44 бр 30, Скопје 

Се менува досегашното седиште на претпријатието за трговија 
„ФИКС44 ц о увоз-извоз УЛ „Бањалучка44 бр 30 и во иднина ќе биде 
на ул „Пролет44 бр 1, 11/6, Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 17221/94 (1214) 

720. 
Врз основа на член 15 и член 70 точка И од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на 31.05.1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТ-
НАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во точката 1 од Одлуката за есконтната стапка на 

Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 25/95) зборовите „15 мај“ се замену-
ваат со зборовите „1 јуни“, а процентот „23" се заме-
нува со процентот „18". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.06.1995 година. 

О бр. 02-15/100-95 Претседател 
, 31 мај 1995 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
17280/94, на регистарска влошка бр 1-57252-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право за вршење работи во внатрешно и надворешно работење во 
трговска дејност на Претпријатието за внатрешна и надворешна трго-
виЈа„ГАЛМ-КОМЕРЦ44 ц о увоз-извоз ул „Александар Македонски' 
бб, Скопје 

Претпријатието е основано со акт за основање а основач е Менди-
зоска Лила од Кичево 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090131, 090132, 
030003, 060502 , 020140, 110309, 110903, 013121, 013122, 070310, 070320, 
110909 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно тргов-
ско работење е Мендизоска Лила, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 17280/94 (1215) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Сре1 бр 
17174/94, на регистарска влошка бр 1-57622-0-0-0, 10 запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и занишување 
право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Прет-
пријатието за трговија и услуги на големо и мало „МАЛ БОИ ЈА 5" 
д о о експорт-импрот, ул „137" бр 5, Гостивар 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01 01 од 
23 12 1994 год а основач е Таневска Благица 

Дејности 05030, 050301, 050302, 06050, 060501, 060502, 060503, 
06060, 060601, 060602 , 060609, 07011, 070111, 070112, 0701П, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128. 
070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070129, 07022, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 08011, 080111, 080112, 
080113, 080114, 080119, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 
080190, 08020, 080201, 080202, 09017, 090171, 090172, 090179, ПОЗО, 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 11090, 110903, 110905, 110909, 
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070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, посреду-
вање во надворешно-трговскиот промет, комисиони работи, консигна-
циони работи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и 
СР Југославија, агенциски услуги во транспортот, угостителски и ту-
ристички услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународни сообраќајно агенциски работи 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен тргов-
ски промет е Таневска Благица, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 17174/94 (1216) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
14743/94, на регистарска влошка бр 1-57326-0-0-0, го запиша во суд-
скиот основањето во приватна сопственост и запишување на правото 
на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Новинското 
претпријатие ,ПЕГАЗ ПРИНТ" ц о експорт-импорт, ул „Васил Ѓор-
гов“ бр 22/55, Скопје 
30, Скопје 

Основач на претпријатието е Тодоровска Тавана од Скопје, ул. 
„Васил Ѓоргов“ бр 22/55. 

Дејности: 012421, 012429, 013400, 013500, 013909, 030003, 060502, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 
090183, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110908, 110909, 
120190, 120311, 120312, 120349, 120363, 110109 

Претпријатието е самостоен правен субјект кој во правниот про-
мет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за обврските 
одговара со сите свои средства ^ 

Овластен за застапување во надворешнотрговскиот промет е То-
доровска Татјана 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1217/94 (1217) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 40/ 
95, на регистарска влошка бр 1-57502-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало 
„ИНТЕР РИГО" д о о експорт-импорт, ул. „Пеце Карев“ бр. 22, Т 
Велес 

Дејности: 090171, 011941, 011949, 012410, 012421, 012429, 013021, 
013022, 013400, 013909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070210, 070211, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080119, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090121, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 
110909, 070310, 070320, консигнациона продажба, угостителски и тури-
стички услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, аг,енциски услуги 
во областа на транспортот, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, лизинг работи, меѓународен транспорт (превоз) на 
стоки и патници 

Неограничени овластувања Целосна одговорност 
Вујовиќ ЕмилИЈа, директор со неограничени овластувања 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 40/95 (1223) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 226/ 
95, на регистарска влошка бр 1-57649-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ХАСАДИ КОМПАНИ“ д о о увоз-извоз, ул „Антон Попов“ бр 1I/ 
31, Скопје 

Основач на претпријатието е Расим Зекири од Скопје 
Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230,. 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 
070310, 070320, застапување и посредување во надворешно-трговскиот 
промет, застапување на странски правни и физички лица, комисион, 
консигнација, реекспорт 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка и одговара со сите свои средства 

Директор на претпријатието е Расим З,екири овластен застапник 
со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 226/95 (1224) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 269/ 
95, на регистарска влошка бр 1-57673-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услу- ' 
ги, „АРКОМ" д о о ул „Народен фронт“ бр, 5/33, Скопје 

Претпријатието е основано со договор за основање бр 01-1/1-94 
од 30 12 1994 год 

Основачи на претпријатието се Арсов Јордан, ул „Народен 
фронт“ бр 5/33 и Арсова Лидија ул „Народен фронт“ бр 5/33, од 
Скопје 

Дејности 01131, 011311, 011312, 01131?, 011314, 011315, 011319, 
011390, 011710, 011741, 011832, 011930, 011941, 011949, 012130, 012201, 
012202, 012203 , 012310. 012321, 012322, 012323 , 012324, 01251, 012611, 

012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012699, 012701, 012703, 012820, 
012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013072, 
013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013200, 013310, 013320, 
013903, 020110, 02012, 020129, 020131, 020139, 020140, 030003, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060609, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 
070119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 
090124, 090129 , 090139, 090140, 090150, 090160, 09018, 090209, 110109, 
110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на 
странски физички и правни лица, долгорочна производствена коопера-
ција, меѓународна шпедиција и транспорт, агенциски услуги во тран-
спортот, консигнациона продажба, комисиона продажба, угостителски 
и туристички услуги, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничниог 
промет со соседните земји (Грција, Бугарија, Србија и Албанија) сло- ' 
водни царински продавници 

Неограничени овластувања Целосна одговорност 
Лице овластено за застапување на работите од внатрешниот и на-

дворешно-трговскиот промет и работење е Лидија Арсова, директор, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 269/95 (1225) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 476/ 
95, на регистарска влошка бр 1-57847-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производтво и трговија .,РЕ-МАК-Е Р “ д о.о увоз-извоз, ул „Мето-
дија Митевски“ бр 13/1-8, Скопје 

Скратен назив е ППТ ,РЕ-МАК-Е Р “ д о о увоз-извоз, Скопје 
Основач на претпријатието е Роберт Едровски, ул „Методија Ми-

тевски4' бр 13/1-8, Скопје 
Дејности 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 011311, 011312, 

011313, 011314, 011315, 011316, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123,, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, , 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен промет 
со Грција, Србија, Албанија и Бугарија, консигнација, реекспорт и 
комисиони работи 

Неограничени овластувања Целосна одговорност 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Роберт Едровски, директор без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 476/95 (1226) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр ,808/ 
95, на регистарска влошка бр 1-56851-0-0-0, ја запиша во судскиот ре^ 
гистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „ТРИ-А" 
д о о увоз-извоз, ул „Шидска" бр. 26-1/9, Скопје 

Се брише Александровски Александар, директор, а се запишува 
во внатрешен и надворешен промет Александровска Емилија, дирек-
тор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 808/95 ' (1227) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
11859/94, на регистарска влошка бр 1-57772-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сбпственост и запишување 
право за вршење работи во надворешниот промет на Претпријатието 
за трговија, услуги и обука Авто-Школа „РОМА“ ц о експорт-им-
порт, ул „Палмиро Тољати" бр 28, Скопје 

Основач на претпријатието е Љуан Селими ул „Палмиро Тољати" 
бр 29, Скопје 

Дејности 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110109, 110303, 110309, 110620, 110901, 110902, 110909, 060501,, 
060502, 060601, 060602, 060803, 120190, 070310, 070320 

Во правниот промет со трети лица претпријатието ќе истапува во 
свое име и за СВОЈ а сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со целокупниот СВОЈ имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Љуан Селими, 
директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11859/94 (1228) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
16673/94, на регистарска влошка бр 1-56853-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право за вршење работи во надворешниот промет на Претпријатие!о 
за трговија, транспорт на големо и мало „БУМАГ КОМЕРЦ“ ц о 
увоз-извоз, ул „Благоја Тоска“ згр 31-11/11, Тетово 

Претпријатието е основано со акт за основање од 7 12 1994 год , а 
основачи се Јованоски Андро и Јованоска Љубица 

Дејности 06050. 060501, 060502, 060503, 0701,, 07011, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 07012 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 070124, 
070126,, 07()127, 070128, 0Г70129, 07021, 070211, 070212, 070213. 070214, 
070219, 07022, 070221, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229 
070230, 070240, 070250, 08011, 080119, 070121, 070190, 08020, 080201, 
080202, 110302. 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 090201, 070310. 
070320 



Стр 666-Бр 28 

Во правиме) 1 проме! со тром лица искапува во свое име и за своЈа 
сметка а за обврските одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешно тргов-
и ј о Ј проме 1 е Јованоски Андро, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 16673/94 (1229) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
15793/94, на регистарска вло'шка бр 1-56604-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатие-
то за промет и услуги „ЖАЦ-КОМЕРЦ" д о о експорт-импорт, с 
Љубанци бр 42, Скопје 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070126 070127, 070128, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221 070223 070224, 070225. 070226, 070229, 070240, 070250, 110103, 
110909 050301 050302 

Од Окружнжи стопански суд во Скопје, Срег бр 15793/94 (1230) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 366/ 
95, на регистарска влошка бр 1-57795-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост и запишување на правото 
за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претприја-
тието за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, производ-
ство, градежништво, шпедиција и инженеринг ,Д [ МЕБЕЛ“ д о о екс-
порт-импрот, месност Ливада Гевгелија 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 09 01 1995 
год , а основач е ЕмилиЈа Продажба, Бул „Гевгелија“ блок-Г л-4/14, 
Гевгелија 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 
070211, 070212 , 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 050302, 110401, 110403, 
110404, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110611, 110620, 
110902, 110903, 110909, 080121, 080201, 080202, 080190, 012201, 0122202, 
12310, 012322, 012323, 012324, 070310, 070320, слободни царински про-
давници, фри шопови, реекспрот, меѓународна шпедиција, посредува-
ње во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, 
гуристичко-угоститепски услуги во странство, меѓународен транспорт 
на стоки и патници и шпедиција, малограничен промет со Албанија, 
Бугарија, Грција и СР Југославија 

Во правниот промет со трети лица претприја гието настапува во 
свое име и Ја своц сметка 

Неограничени овластувања Целосна одговорност 
Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 

трговско работење е Емил и ја Проданова, директор со неограничени 
овлас гувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 366/95 (1231) 

Окружнит стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 175/ 
95, на регистарска влошка бр 1-57729-0-0-0, 10 запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производи во, промет и услуги „СП?ФАНИ-С" ц о увоз-извоз, ул 
7" бр 171, с Орешани, Скопје 

Претпријатието е основано со одлука за основање 01/94 од 
30 11 1994 год , а основачи се Снежана СилЈановска и Томислав Г р -
дановски од Скопје 

Дејности 011311, 011312, 0121313, 011314, 011319, 011711, 011729, 
011749, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 
070125, 070126, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213 , 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090139, 090140, 
110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 110901, 110905, 110909, 070310, 
070320, посредување и застапување во правниот промет со стоки и 
услуги, застапување на странски правни и физички лица, консигнаци-
ја, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија, ГРЦИ-
ЈА 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со целиот СВОЈ имот 

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски проме г 
е Снежана Орановска, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 175/95 (1232) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 124/ 
95, на регистарска влошка бр 1-58051-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за прозводство, промет и услуги 
„ПРАКТИКА МС" д о о ул „Гого Михајловски“ бр 9, Скопје 

Дејности 011312, 011314, 011319, 011320, 011390, 011741, 012421, 
013021, 013022 , 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070126, 070127, 070128 , 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 080123, 
090131, 090171, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090209, 110302, 
110303, 110309, 110902, 110903, 110909, 070310, 070320, малограничен 
промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југослави-
ја, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, консигнациони и комисиони работи 

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

1 Јуни 1995 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства 

Мирјана Пантовиќ, директор со неограничени овластувања за за-
стапување во внатрешен и надворешен трговски промет 

-Од Окружниот стопански суд во Скопје ̂  Срег бр 124/95 (1233) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 
15539/94, на регистарска влошка бр 1-3450-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште на Трговското претпријатие „АД?И-
ЈА АГЕНТ“ д о о експорт-импорт, ул ,243" бр 15, Скопје 

Трговското претпријатие „АДРИЈА АГЕНТ“ д о о експорт-им-
прот, ул „243" бр 15, Скопје го менува седиштето и во иднина ќе 
гласи ул „Прашка“ бр 30, СкопЈе 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 15539/94 (1234) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1263/ 
95, на регистарска влошка бр 1-12425-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатие-
то за финансиско-консулативни услуги ,ВИБОСС" д о о експорт-им-
порт, со п о ул „Васил Главинов“ бр 3/5-4, Скопје 

Се брише досегашниот застапник Соња РафаЈловска, директор без 
ограничување а се запишува РафаЈловски Момир, директор без огра-
ничување за застапување во внатрешен и .надворешен трговски про-
мет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1263/95 (1235) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1131/ 
95, на регистарска влошка бр 1-42916-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешно-трговски промет на Претпријатието за производство и 
трговија на мало и големо „НУМ" д о о. увоз-извоз, ул „Ѓорѓи Дими-
тров“, бр 14/1-4, СкопЈе 

Претпријатието за производство, трговија на' мало и големо 
„НУМ" увоз-извоз, ул „Ѓорѓи Димитров“ бр 14/1-4, СкопЈе, го мену-
ва лицето овластено за заситување во внатрешен и надворешен 
трговски промет 

Се брише Нелоски Мишко, директор со неогрнаичено овластува-
ње Се запишува Нелоски Владимир, директор со неограничено овла-
стување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1131/95 (1234) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 851/ 
95, на регистарска влошка бр 1-58175-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост и запишување на право за 
вршење на надворешно-трговски промет на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги на големо и мало „ФШ1ФИ" п о извоз-
увоз, ул „Октомвриска Револуција“ бр 42, Е1/10, Куманово 

Основач на претпријатието е Богица Стојановска од Куманово, 
ул „Октомвриска Револуција“ бр 42, Е1/10 

Дејности- 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012830, 
013021, 013122 , 020120, 020140, 060501, 060Ѕ02, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 080129, 080190, 090150, 090171, 110301, 
110302, 110109,110309, 110909, 080201, 080202, 070310, 070320, малогра-
ничен промет со сите соседни земји, увоз и извоз на стоки и услуги од 
сите видови на царинска тарифа, привремен увоз, комисиона и консиг-
национа продажба, меѓуанродна шпедиција, реекспорт, превоз на сто-
ки во меѓуанроден друмски сообраќај, компензации! работи, работи 
во надворешен промет 

Целосно овластување Потполна одговорност 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-

мет е директорот Богица Стојановска 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 851/95 (1235) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
16470/94, на регистарска влошка бр 1-56976-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „МАРИ-МАЈ" д о о увоз-извоз, ул „Блок 82" А згр 
Б1/8, Тетово 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01/94 од 
19 12 1994 год а основач е Боби Апостолоски од Тетово 

Дејности 012613, 013909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 090181, 090189, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, 
посредување и застпаување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
меѓуанродна шпедиција, консигнација 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своЈа сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства 

Се запишува Боби Апостолоски, директор со неогрнаичени овла-
стувања за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 16470/94 (1236) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 



1 Јуни 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 28-Стр 667 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
17143/94 на регистарска влошка бр 1-57208-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Производното, трговско и услужно 
претпријатие на големо и мало ,ВЕ-БА' д о о увоз-извоз бул ,АВ-
НОЈ“ бр 48/2-9, Скопје 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 22 12 1994 
год , а основач е Верица Клопчевска 

Дејности 011313, 011315, 011390, 011949; 012130, 012321, 012421, 
012512, 012513, 012521, 012522, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 
012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 012820, 012830, 013021, 
013121, 013903 , 030003, 060501, 060502, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 071022, 070123 , 071024, 071025, 071026, 071027, 070128, 
070129, 070131, 071032, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 070112, 080112, 080113, 
080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090150, 090160, 090201, 110302, 110303, 110304, 110309, 110109, 110903, 
110909, 070310, 080320, комисиона продажба, продажба на странски 
стоки на консигнација, застапување и посредување во надворешно 
трговскиот промет, застапуваа на странски фирми, реекспорт, мало-
граничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција, Албанија, услуги во друм-
скиот сообраќај и шпедиција, превоз на стоки во драмскиот сообраќај 

Лице овластено за застапување на претпријатие! о во внатрешниот 
и надворешно трговскиот промет е Верица Клопчевска, директор без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 17143/94 (1303) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1080/ 
95, на регистарска влошка бр 1-58251-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
шстар основањето на Претпријатието за производство, трговија на 
големо и мало „МИ-ЕНД-БИ" д о о експорт-импорт, ул .,Благој 
Страчков“ бр 8, Скопје 

Претпријатието е основано со договор за основање од 23 12 1994 
год 

Дејности 013010, 013021, 013022, 013060, 013071, 013072, 013073, 
013074, 013080, 013091, 03099, 013111, 013112, 012113, 012114, 012115, 
013119, 013121,, 013122, 060501, 060502 , 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121., 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 067213, 070214, 
070219, 070221, 070222; 070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070229 
070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119,, 
080121, 080122, 080123, 080129 , 080190, 080201, 080202, 110301, 110302 
110303, 110304, 110309, 110902, 110909, 070310, 070320 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за СВОЈ а сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието 'одговара со сите средства 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Здравев, директор со неогрнаичени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1080/95 (1239) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 852/ 
95, на, регистарска влошка бр 1-58176-0-0-0,'го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост и запишување на право за 
вршење на надворешно-троговски промет на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги на големо и мало „ИВИВИ" п о извоз-
увоз, ул „Никола Карев“ бр 2, Куманово 

Основав на претпријатие го е Зоран Младеновски ул „Никола Ка-
рев“ бр 2, Куманово 

Дејности“ 012310, 012321, 012322, 012323, 012421, 012613, 012622, 
012623, 012810, 012820, 012830, 013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 
013121, 0Ш2?, 060501, 060502, 060602 , 070111, 070112, 070113?070114, 
070121, 076122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 067213, 070214, 070219 
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, .090122, 
090123, 0901?9, 090131, 090132, 090133, 090139, 090150, 090201, 110309, 
110909, 070310, 070320, малограничен промет со сите соседни земји, 
увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови по царинска тарифа, 
привремен1 увоз,'комисиона и консигнациона продажба, меѓународна 
шпедиција, реекспорт, превоз на стоки во меѓународен друмски соо-
браќај, компензациски работи - работи во надворешно-трговскиот 
промет 

Целосно овластување Потполна одговорност 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-

мет е Зоран Младеновски 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 852/95 (1240) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Основачот на Претставништвото „ЈОРДАН 
ЧИПЕВ АНОНС" К. Паланка, Претпријатието „Јор-
дан Чипев - АНОНС" - Ќустендил, Р. Бугарија, врз 
основа на решението на МОС на РМ бр. 18-2904/2-94 од 
5.IV. 1994 година известува за следното-

- Досегашното седиште на претставништвото „Јор-
дан Чипеов, - АНОНС" кое се наоѓаше во Крива Па-
ланка се менува и сега гласи: 

- Седиштето на претставништвото „Јордан Чипев -
АНОНС" ќе биде во Скопје на ул. „Коста Шахов“ 
бр. 8. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 1119/94 од 3. V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот АД во мешовита сопственост за трговија' „ГРАДИНАР-
ЕКСПОРТ" Скопје, Градски ѕид блок 5 локал 2. 

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при ОВОЈ 

СУД-
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски ул. „Јане Сандан-

ски“ бр 109-3/34, телефон 418-628. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 21. VI. 1995 година во 8,00 часот, соба броЈ 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (892) 
Окружниот стопански суд во Скоце објавува дека со решението 

Ст. бр. 565/95 од 23. V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТП „УНИ-МАК" од Скопје, ул. „Панче Неделковски" бр. 
56. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд 
За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Руз-

велтова" бр. 54, телефон 741-545. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 11. VII. 1995 година во 10,50 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. - (894) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 269/95 од 18. V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПОС ЗК „Венец'4 од с Д Дисан г Неготино. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Игно Јанчев од с Долни Дисан, 

Неготино, телефон 61-306. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 6. УЛ. 1995 година во 11,20 часот, даба број 
6 0 п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (895) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1068/94 од 12. ХН. 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ИНТЕРАЛМЕ-
РО" Скопје, Трговски центар бр. 24, населба Лисиче. 

За стечаен судија е одреден Лилјана Савовска, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски, ул. „Пелистер-

ска“ бр 1-П/7, телефон 251-738 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонка“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите премД стечај-
ниот должник, без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 1. II. 1995 година во 9,30 часот, соба број 154 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (8%) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг бр 888/94 од 28. XII 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие - експорт импорт „МАК ТРИУМФ“ 
од Скопје, ул. „11 Октомври“ кула 15 бр 3. 

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџи Димов, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул 

„Пелистерска“ бр. 1-11/7, телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонка“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази.. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 22. П 1995 година во 8,10 часот, соба број 
1 5 4 п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (897) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр 1193/94 од 12 XII 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало „МАДОНА КО-
МЕРЦ“ од СкопЈе, ул „Петре Филиповски Гарката" бр 1/2-4. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Александар Врбовски од СкопЈе, ул 

„Рудо“ бр. 17, телефон 263-472 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 1. II 1995 година во 9,25 часот, соба броЈ 154 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (898) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Битола, врз 
основа на чл. 145, а во врска со чл. 144 од Законот за присилно порам-
нување, стечај и ликвидација и решението за одобрување на нацртот за 
главна делба на имот на стечајниот должник ОТО „Охридска трговија“ 
во стечај, - Охрид по предметот Ст бр. 332/94, за 19.06 95 година во 12 
часот свикува рочиште на кое се повикуваат доверителите на должни-
кот за расправање за нацртот за главна делба. 

Од Окружниот стопански суд во Битола 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр 226/95 од 18 IV 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „ВАГРЕС ТРЕЈД“ ДОО Скопје, ул. „Ѓорѓе 
Андреевиќ Кун“ бр. 15. 

За стечаен судија е одредена Оливера Рафајловска, судиЈа при ОВОЈ 
суд 

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје ул. „Руз-
велтова" бр. 54, телефон 741-545. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 30. V 1995 година во 10,40 часот соба броЈ 60 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (762) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-

ција на претпријатија со општествен капитал („Служ-
бен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93), Друштвото со 
ограничена одговорност во општествена сопственост за 
меѓународен автотранспорт и шпедиција „ТРАН-
СКОП" - Битола ДОО П.О , објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Маке-
донија, доколку имаат да ги пријават своите побару-
вања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен 
образец пропишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примероци, од кои едниот до Агенцијата на Ре 
публика Македонија за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал, а другиот до Друш-
твото со ограничена одговорност во општествена 
сопственост за меѓународен автотранспорт и шпеди-
ција „ТРАНСКОП" Битола ДОО П.О. 

4. Седиштето на „ТРАНСКОП" Битола ДОО П.О. е 
во Битола, ул. „Иво Лола Рибар“ бб. 

Врз основа на чл. 34 од Законот за трансформација 
на претпријатија со општествен капитал („Службен 
весник на Р. Македонија“ бр. 38/93), Управниот одбор 
на АДМС ОХИС „Наум Наумовски - Борче“ - Ц.О. -
Скопје, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА ОД 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. АДМС - ОХИС „Наум Наумовски - Борче“ Ц.О. -
Скопје ги повикува поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, државјани на Република 
Македонија, да ги пријават своите побарувања во 
рок од 60 дена од денот на објавување на огласот. 

2. Евентуалните побарувања да се пријават на образе-
цот пропишан од Агенцијата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со Опш-
тествен капитал, објавен во „Службен весник на 
РМ“ бр. 3/94. 

3. Барањето се поднесува во два примерка од кои ед-
ниот на адреса на Агенцијата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал, Булевар „Илинден“ бб - Скопје, а 
другиот на адреса на АДМС - ОХИС „Наум На-
умовски - Борче“ Ц.О. „Првомајска“ бб - Скопје. 

Врз основа на член 1 од Одлуката за трансформа-
ција на претпријатието и член 12 од Одлуката за изда-
вање на акции, работоводниот орган на ПОС „Мак-
транс" Ц.О. увоз-извоз - Скопје, распишува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. Акциите ги издава ПОС „Мактранс" Ц.О. увоз-
извоз, со седиште во ул „810" бр. З-а Скопје, регистри-
рано во Окружниот стопански суд во Скопје, срег. 
2703-92 (во натамошниот текст- Претпријатието) врз 
основа на решение бр. 15-230-95 од 28.03.1995 година 
издадено од Комисијата на Владата за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал со кое е да-
дена согласност за отпочнување на трансформацијата 
на Претпријатието 

2. Основната главница на Претпријатието е поде-
лена во 65.000 акции, со номинална вредност во износ 
од 6.500.000 ДЕМ. 

Акциите се издаваат во апоени од 100 ДЕМ. 
Акционерската главница ја сочинуваат: 
- 15.000 обични акции издадени заради дополни-

телно вложување, чија номинална вредност претста-
вува 30% од вредноста на Претпријатието и изнесува 
1.500 ООО ДЕМ. 

9.574 обични акции чија номинална вредност прет-
ставува 19,27% од вредноста на Претпријатието и изне-
сува 957.400 ДЕМ. 

Со Одлуката за претварање на интерни акции изда-
дени според член 4 од Законот за исплата на лични 
доходи, за непосредна заедничка потрошувачка и сред-
ства за исхрана на работниците во текот на работата во 
обични акции дел. бр. 05-655 од 04.04.1995 година извр- ' 
шена е конверзија на интерни акции во обични, бази-
рана на проценката на вредноста на капитализираниот 
општествен капитал. 

-15.000 обични акции за продажба на идеален дел од 
Претпријатието на лица кои имаат право на купување 
под повластени услови. Номиналната вредност на овие 
акции претставува 30% од вредноста на Претпријати-
ето и изнесува 1.500.000 ДЕМ. 
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- 6.064 приоритетни акции кои претставуваат 15% 
од вредноста на општествениот капитал и се издаваат 
на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Но-
миналната вредност на овие акции изнесува 606.400 
ДЕМ. 

- 19.362 приоритетни акции Претпријатието и из-
дава на Агенцијата за трансформација на претпријати-
ето со општествен капитал. Доминантниот сопственик 
има обврска да ги откупи останатите акции до 51% од 
вредноста на акционерската главница во рок од најм-
ногу 5 години. Номиналната вредност на овие акции 
изнесува 1.936.200 ДЕМ. 

3. Обичните акции се уплатуваат во: 
а) денари; 
б) девизни средства кои се водат како штеден влог 

во банките; 
в) денари стекнати со продажба на ефективна кон-

вертибилна странска валута; 
Кога обичните акции се плаќаат со девизни средства 

што се водат како штеден влог, обичните акции се 
купуваат со потврдите што ги издаваат банките. 

4. Право на купување на акции од Претпријатието 
под еднакви услови имаат домашни и странски, фи-
зички и правни лица. 

5. Понудите за купување на акции издадени заради 
дополнително вложување во затворени пликови се до-
ставуваат до Комисијата за прибирање на понуди, во 
седиштето на издавачот. 

Во понудата купувачот го наведува бројот на акции 
) кои има намера да ги купи и нивната ,вкупна номинална 
вредност. 

Во состав на понудата влегува и Програма за развој 
на Претпријатието. 

6. Право на купување под повластени услови имаат: 
а) работниците кои во Претпријатието работеле нај-

малку 2 години пред доверувањето на Одлука за транс-
формација на претпријатието; 

б) лицата чиј работен однос престанал во Претпри-
јатието и кои во него непрекинато работеле најмалку 2 
години и 

в) пензионираните работници кои во Претпријати- -
ето непрекинато работеле најмалку 2 години. , 

Иделаниот дел од Претпријатието се продава со ос-
новен попуст од 30% од номиналната вредност, зголе-
мен за 1% за секоја полна година на работен стаж во 
Претпријатието, со тоа што вредноста на купениот иде-
ален дел со попуст не може да го'Надмине износот од 
25.000 ДЕМ. 

Правото на попуст се одобрува индивидуално. Висо-
' чината на попустот се утврдува со решение врз основа 

на правата за запишување на акции и документаци-
јата на Претпријатието. 

7. Средствата за купување акции под повластени 
услови се уплаќаат одеднаш, во рок од 3 месеци од, 
денот на запишувањето на купување на акции. Запишу-
вањето на акции се врши со потпишување на Изјава за 
упис на акции во седиштето на издавачот. 

8. Рок за доставување на понуди за купување на 
акции издадени заради дополнително вложување и за 
запишување на купување на акции под повластени 
услови е 15 дена од денот на објавувањето на Јавниот 
повик на продажба на акции. 

9. Уплатата на акции се врши на посебна сметка на 
Претпријатието. 

10. Информативниот пакет за претпријатието може 
да се купи во Агенцијата на РМ за трансформација на 
претпријатието со општествен капитал. 

Врз основа на чл. 34 од Законот за трансформација 
на претпријатија со општествен капитал, Акционер-
ското друштво Металуршко-хемиски комбинат „Злето-
во" - А.Д. ц.о. - Титов Велес, објавува ' 

ОГЛАС 
СО КОЈ ГИ ПОВИКУВА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕТО 
, 1. Акционерското друштво Металуршко-Хемиски 

комбинат „Злетово" - А.Д. - ц.о. - Титов Велес ги 
повикува поранешните сопственици и нивните наслед-
ници, државјани на Република Македонија, да ги наја-
ват своите побарувања во рок од 60 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас. 

2. Најавуваното на побарувањата се врши образец 
пропишан од Агенцијата на Република Македонија за 
транформацијата на претпријатието со општествен ка-
питал. 

3. Своите барања барателите ги доставуваат до Ак-
ционерското друштво Металуршко-хемиски комбинат 
„Злетово" - А.Д. - ц.о. - Титов Велес, ул. „Васа Ко-
шулчева" б.б. - Титов Велес. 

Врз основа на член 33 и 35 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на Р.М. бр. 38/93) ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА КОНФЕКЦИЈА И УСЛУГА „НОВ 
ЖИВОТ“ Д.О.О. Ц.О. УВОЗ - ИЗВОЗ Скопје обја-
вува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. ППКУ „НОВ ЖИВОТ“ Д.о.о.ц.о. Увоз Извоз 
Скопје отпочнува со постапка за довршување на транс-
формацијата на општествениот капитал во согласност 
со одредбите на Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

2. Се довикуваат поранешните сопственици и нив-
ниве правни наследници, кои се државјани на Репу-
блика Македонија, доколку имаат да ги пријават своите 
побарувања во рок од 60 дена, сметано од денот на 
објавувањето на огласот. 

3. Седиштето на ППКУ „НОВ ЖИВОТ“ Д.р.о.ц.о. 
Увоз - Извоз Скопје е на улица 16 Македонска Бригада 
1-а 91000 Скопје. 

4. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до ППКУ „НОВ ЖИВОТ“ д.о.о.ц.о Увоз 
- Извоз Скопје и до Агенцијата на Република Македо-

, нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на посебен образец пропишан од Аген-
цијата (Сл. вес. на РМ бр. 3/94). 

Врз основа на чл. 33 и чл. 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
Сл. весник на РМ 38/93, и на одлуката за преземање на 
дејствија за спроведување на Законот за трансформа-
ција на А.Д. ЗИК „Црвена Ѕвезда“ Штип ДОО „Мле-
кара „Штип, Управниот одбор на А.Д. ЗИК „Црвена 
Ѕвезда“ Штип ДОО „Млекара“ Штип објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП 
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД А.Д. ЗИК 
„ЦРВЕНА ЅВЕЗДА“ ШТИП ДОО „МЛЕКАРА“ -

ШТИП 

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 
нивните наследници (државјани на РМ) да ги пријават 
своите побарувања од А.Д. ЗИК „Црвена Ѕвезда“ 
Штип ДОО „Млекара“ Штип согласно член 33 и 34 од 
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Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

2. Побарувањата да ,се достават на образец пропи-
шан од Агенцијата согласно член 35 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, односно согласно Правилникот за формата и 
содржината на образецот за барање заштита на правата 
на поранешните сопственици и нивните правни наслед-
ници во постапката за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал Службен Весник на РМ 3/94 
и да се достават до А.Д ЗИК „Црвена Ѕвезда“ Штип 
ДОО „Млекара“ Штип и до Агенцијата за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Седиштето на А.Д. ЗИК „Црвена Ѕвезда“ Штип 
ДОО „Млекара“ Штип е на ул. „Железничка“ бб. 

4. Рок на доставувањето на побарувањата е 60 дена 
од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен 
Весник на РМ." 

јата со општествен капитал, а другиот до АДМС ЗИК 
„СТРУМИЦА“ - Струмица ул. „Гоце Делчев“ бр. 44 
Струмица. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ 38/93) АД ЗИК „Црвена Ѕвезда“ Штип, 
ПТП „Живине Комерц“ ДОО Штип - ДОО „Живинар-
ска ,фарма „Штип, ул „Рибник“ бб, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. АД ЗИК „Црвена Ѕвезда“ Штип, ПТП „Живине 
Комерц“ ДОО Штип ДОО „Живинарска Фарма“ Штип, 
ул. „Рибник“ бб, ги повикува поранешните сопственици 
и нивните правни наследници, државјани на Република 
Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок 
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. 

2 Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец потпишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на Претпријатијата со 
општествен капитал. 

3 Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примероци од кои едниот до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на Претпријати-
јата со општествен капитал, а другиот до АД ЗИК 
„Црвена Ѕвезда“ Штип, ПТП „Живине Комерц“ ДОО 
„Живинарска Фарма Штип, ул. „Рибник“ бб. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ бр. 38/93) Акционерското друштво во 
мешовита сопственост ЗИК „СТРУМИЦА“ - Стру-
мица, објавува: 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. АДМС ЗИК „СТРУМИЦА“ Струмица, ги пови-
кува поранешните сопственици и нивните правни на-
следници, државјани на Република Македонија, да ги 
пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот 
на објавуваното на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец потпишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на Претпријатијата со 
општествен капитал. 

3. Своите побарувања^барателите ги доставуваат во 
два примероци од кои едниот-до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-

Врз основа на чл. 3^ и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ бр. 38/93) ДОО „ВИНОЈУГ - КОМЕРЦ“ 
од ГЕВГЕЛИЈА објавува: 

ОГЛАС 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. ДОО „ВИНО ЈУГ - КОМЕРЦ“ од ГЕВГЕЛИЈА, 
ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 
дена од денот на објавувањето на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец потпишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на Претпријатијата^ со 
општествен капитал, 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до 
ДОО „ВИНОЈУГ - КОМЕРЦ“ од ГЕВГЕЛИЈА на ул. 
„Н. Вардарски“ бр. 12 во ГЕВГЕЛИЈА и еден примерок 
до Агенцијата на Република Македонија за трансфор-
мацијата на претпријатијата со општествен капитал. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатието со општествен капитал „Млекара“ 
Свети Николе 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатието со опште-
ствен капитал на седницата, одржана на 26.04.1995 г., 
донесе Одлукава трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал'Тито“ бр. 
77 во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатието со општествен капитал „АГРО-МЕ-
ХАНИКА“ - Струмица 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 г., 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 
107 во време од 7 до 14 часот. 

ПОС ,,АГРО-МЕХАНИКА“ - СТРУМИЦА 
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ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на РО за спорт и рекре-
ација „Македонија“ - Прилеп 644 

655. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Домот на културата 
„Злетовски рудар“ - Пробиштип 644 

656. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган во ОУ „Димитар Маке-
донски“ - Скопје 645 

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

работоводен орган на УТУЦ „Лазар Та-
нев“ - Скопје 645 

658. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Домот на културата 
„Кочо Рацин“ - Скопје . 645 

659. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Спомен домот на 
културата „Кочо Рацин“ - Кичево 645 

660. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Домот на културата 
„Глигор Прличев" - Охрид 646 

661. Одлука за табор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Домот на културата 
„Ацо Шопов“ - Штип 646 

662. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ВПОС „Струмички 
слив“ - Струмица 646 

663. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Заводот за заштита 
на спомениците на културата „Народен му-
зеј“ -Охрид 646 

664. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Комбинирана детска 
установа „Рада Поцева“ - Кавадарци 646 

665. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Детското одмора-
лиште „Пелистер" - Битола 647 

666. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на ОУ „Живко Брајков-
ци“ - Скопје 647 

667. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален , 
работоводен орган на Домот на културата 
„Драги Тозија" - Ресен 647 

668. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган на Народната библи-
отека „Ванчо Прке“ - Виница 647 

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

работоводен орган во РО за згрижување и 
воспитание на деца „Снежана“ - Скопје. . . 648 

670. Одлука за именување членови на Конкурс-
Ѓ ната комисија за именување индивидуален 

работоводен орган на ЦОУ „Тодор Арсов“ 
с. Зрновци - Кочани 648 

671. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Климент 
Охридски“ с. Облешево - Кочани 648 

672. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Раде Кра-
товче“ - Кочани 648 

673. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Гоце Делг 

' чев" с. Конче - Радовиш 648 
674. Одлука за именување претставници на Ре-

публиката во Советот на ОУ „Гоце Дел-
чев“ - Свети Николе 649 

675. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Свети Кли-
мент - Охридски“ Бутел - Скопје . . . . . . . 649 

676. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Рајко Жин-
зифов" - Скопје 649 
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677. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Кузман Јоси-
фовски - Питу“ - Скопје 649 

678. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Борис Ки-
дрич" с. Сарај - Скопје 649 

679. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Хемискиот учи-
лишен центар „Марија Кири-Склодовска" 
-Скопје 

680. Одлука за разрешување именување прет-
ставници на Републиката во Советот на 
ЕУЦ „Јане Сандански“ - Битола 

^681. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на УСО „Јосип Броз 
Тито“ - Битола 650 

682. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Домот на култу-
рата „Кочо Рацин“ - Скопје 650 

683. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Младинскиот 
културен центар - Скопје 651 

684. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Пашко Ва-
са“ с. Групчин - Тетово 651 

685. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Војдан Чер-
нодрински" - Скопје 651 

686. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Браќа Ми-
ладиновци“ - Пробиштип 651 

687. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Единство“ 
- Македонски Брод 651 709. 

688. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ЦОУ „Гоце Дел-
чев“ село Босилово - Струмица 652 

689. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Хасан Таси-
ми“ с. Седларево - Тетово 652 

690. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Работничкиот 
универзитет „Ванчо Прке“-Штип 652 

691. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Исмалил Ќе-
мали" с. Нераште - Тетово 

692. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Гоце Дел-
чев“ - Демир Хисар 

693. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Кирил и Ме-
тодиј“ - Титов Велес 653 

694. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Работничкиот совет на Зо-
олошката градина „Скопје“ - Скопје 

695. Одлука за именување претставници на Из-
давачкиот совет на НИРО Службен весник 
на Република Македонија - Скопје 

696. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Климент 
Охридски“ с. Драчево - Скопје 653 

697. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Работничкиот совет на Би-
блиотеката „Браќа Миладиновци“ -
Скопје 654 

698. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ПОС за шумар-
ство „Шар“ - Гостивар 654 

710. 

711. 

652 712. 
713. 

652 
714. 

715. 

653 716. 

653 717. 

718. 

719. 

720. 

Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на ОУ „Никола Ка-
рев“ - Пробиштип 654 
Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ОУ „Ибраим Темо“ 
с. Стримнице - Тетово 654 
Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Советот на Фестивалот за за-
бавни мелодии „МАКФЕСТ" - Штип 654 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на РО за спорт и 
рекреација „Македонија“ - Прилеп 655 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Самостојното ос-
новно училиште „Мирче Ацев“ с. Кучи-
чино - Кочани 655 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на УСО „Димитрија 
Чуповски“ - Титов Велес 655 
Одлука за именување претставник на Ре-
публиката во Работничкиот совет на 
ВПОС „Струмичкислив“-Струмица . . . . 655 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работните луѓе 
при Домот на културата „Ацо Шопов“ -
Штип 655 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работните луѓе 
во РО ОУ „Пецо Даскалот“ село Долнени 
- Прилеп 656 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работните луѓе 
во РО ОУ „Круме Волнароски" с. Топол-
чани - Прилеп 656 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работните луѓе 
во ОУ „Вера Которка" с. Клечевце - Ку-
маново 656 
Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работните луѓе 
на ОУ „Светозар Марковиќ“ село Старо 
Нагоричане - Куманово 656 
Одлука за именување претставници на 
општините во Собранието и во Советот на 
Универзитетот „Свети Климент Охрид-
ски“-Битола 657 
Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 152/94 од 10 мај 1995 година 657 
Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 186/94 и У.бр. 187/94 од 10 
мај 1995 година 658 
Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 87/95 од 10 мај 1995 година . 659 
Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 16/95 од 10 мај 1995 година . 659 
Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 104/94 од 22 март 1995 го-
дина : 660 
Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 27/95,28/95,34/95, 35/95,49/ 
95, 52/95, 77/95, 122/95, 125/95, 145/95, 148/ 
95 и 149/95 од 10 мај 1995 година 661 
Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 185/94 од 10 мај 1995 година 662 
Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 81/95 од 17 мај 1995 година . 663 
Одлука за изменување на Одлуката за 
есконтната стапка на Народна банка на Ре-
публика Македонија 664 
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