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507. 
Врз основа на Амандман БХХV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседате 
лот на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА 
Њ Е 14 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВО 

ЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за превозот во патниот сообраќај, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991 
година. 

Бр. 08-2722/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Законот за превозот во патниот сообраќај 

(„Службен весник на СРМ“ број 36/90) по членот 7 се 
додава нов член 7-а кој гласи: 

„Член 7-а 
Превозниците во линискиот меѓумесен патен 

сообраќај пред да го регистрираат возниот ред долж-
ни се возните редови меѓусебно да ги усогласат. 

Усогласувањето на возните редови од став 1 на 
овој член се врши во Стопанската комора на Маке-
донија. 

Поблиски критериуми за начинот и постапката 
за усогласувањето на возните редови и начинот на 
решавањето на споровите утврдува Стопанската ко-
мора на Македонија во согласност со Министерство-
то за урбанизам, градежништво, сообраќај и еко-
логија. 

Усогласувањето на возните редови е јавно, и во 
дневниот печат се известува јавноста најмалку 15 де-
на пред неговото одржување“. 

Член 2 
Во член 8 став 2 алинеја 1 по зборот „фреквен-

ција“ се става точка и запирка, а зборовите до кра-
јот на реченицата се бришат. 

Член 3 
Во член 30 во точката 1 по зборовите.- „персона-

лот на возилата“, зборот „и“ се брише, а во точката 
2 точката на крајот се заменува со точка и запирка. 

По точката 2 се додава нова точка 3 која гласи: 
,,З) да го исклучи возилото од сообраќај со одзе-

мање на сообраќајната дозвола и регистарските таб-

лици, ако превозот на патници и стока се врши без 
регистриран возен ред или ако превозникот не се 
придржува на утврдениот и регистриран возен ред“. 

По ставот. 1 се додаваат два нови става 2 и 3 
кои гласат: 

„Одземената сообраќајна дозвола и регистарски-
те таблици ќе се предадат во органот на управата 
надлежен за внатрешни работи каде што возилото се 
води во евиденција 

За одземената сообраќајна дозвола и регистар-
ските таблици инспекторот за патен сообраќај изда-
ва соодветна потврда“ 

Член 4 
Во членот 31 став 3 по зборот „жалба“ точката 

на крајот се брише и се додаваат зборовите: „до 
Комисија на Владата на Република Македонија“. 

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи-. 
„Жалбата од став з на овој член не го одлага 

извршувањето на решението што инспекторот за па-
тен сообраќај го донесува врз основа на одредбите 
на член 30 од овој закон“ 

Член 5 
Во членот 36 по став 2 се додаваат два нови 

става 3 и 4 кои гласат: 
„За стопанскиот престап од став 1 точка 1 на 

овој член покрај парична казна на сторителот може 
да се изрече и заштитна мерка забрана на вршење 
на дејност јавен превоз на патници и стока во тра-
ење од три месеци до една година. 

За стопанскиот престап од став 1 точка 2 на 
овој член покрај паричната казна може да се изре-
че и заштитна мерка забрана на вршење на долж-
носта на раководното, односно одговорното лице во 
претпријатието или во друго правно лице во траење 
од три месеци до една година ако стопанскиот прес-
тап е извршен во повторен случај и покрај наредба-
та на републичкиот инспектор“. 

Член 6 
Во членот 40 по став 1 се додаваат два нови 

става 2 и 3 кои гласат: 
„За прекршокот од став 1 точка 1 на овој член 

покрај парична казна на сторителот може да се 
изрече и заштитна мерка забрана за вршење дејност 
на јавен превоз на патници и стока во траење од 
три месеци до една година. 

За прекршокот од став 1 точка 3 на овој член 
покрај парична казна на сторителот може да се 
изрече и заштитна мерка забрана за вршење дејност 
на јавен превоз на патници и стока во траење од 
три месеци до една година ако прекршокот е извр-
шен во повторен случај и покрај наредбата на ре-
публичкиот инспектор“, 

Член 7 
Постојните возни редови во линискиот меѓумесен 

превоз на патници ќе се усогласат со одредбите на 
овој закон во рок од шест месеци од денот на не-
говото влегување во сила. 

Член 8 
Поблискиот пропис од член 7- а став 3 на овој 

закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

508. 
Врз основа на Амандман Л,ХХУ точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседателот 
на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

Њ Е НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за рибарство, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на . 24 и 26 јуни 1991 
година. 

Бр. 08-2723/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО 

Член 1 
Во Законот за рибарство („Службен весник на 

СРМ“ број 31/84, 17/87, 51/88 и 20/90) членот 11 се1 

менува и гласи: 
„Со рибниот фонд од риболовното подрачје или 

риболовното потподрачје стопанисува една организа-
ција за стопанисување со рибниот фонд ако.-

— е оспособена да порибува и презема мерки за 
заштита и зголемување на рибниот фонд; 

— има најмалку еден работник со VI1-1 степен 
висока школска подготовка земјоделски факултет 
(сточарска насока) или биолошки факултет и 

— има квалификувани работници што се . оспо-
собени за вршење на риболов. 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство ја определува организацијата која ќ е 
стопанисува со рибниот фонд на риболовното под-
рачје или потподрачје. 

Организацијата што стопанисува со рибниот фонд 
не може да се регистрира ако не е определена за 
стопанисување со рибниот фонд од страна на Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство“. 

Член 2 
Во членовите 12 ставови 1 и 2, 14,, 15, 16, 24 

став 3, 28 став 3, 29 став 3, 32, 42, 43 точка 11 и 
став 2, 45 ставови 2 и 3 и член 46 став 2 зборовите: 
„општините“; „собранието на општината“, „собрани-
јата на општините“, „општинскиот орган на управа-
та надлежен за работите на земјоделството“ и „оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работите 
на рибарството“ во различен член и број се замену-
ваат со зборовите „Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство“. 

Член 3 
Во членот 13 став 2 се менува и гласи: 
„Границите на риболовниот ревир за подрачјето 

на општината ги определува Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство“. 

Во став з зборот ,.општината“ се заменува со 
зборовите: „Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“. 

Ставовите 4 и 5 се ме“нуваат и гласат: 
„Заради заокружување на ревирот како биолош-

к а и хидрографска целина, обединување на средства-

та и спроведување на единствени заштитни мерки на 
рибниот фонд, риболовните води што се протегаат 
на подрачје на две или повеќе општини Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
ги прогласува за единствен ревир. 

Единствениот риболовец ревир од став 4 на овој 
член Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство го дава на стопанисување на една 
организација на спортски риболовци“. 

Член 4 
Во член 17 ставови 1 и 5 зборовите: „општина-

та“ и „Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство“ се заменуваат со зборо-
вите: „Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство“ 

Член 5 1 

Во член 21 став 1 зборовите: ,„Општината на 
своето риболовно подрачје“ се заменуваат со зборо-
вите: „Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство во случаите од член 15". 

Во став 3 зборовите: „претседателот на Репуб-
личкиот комитет“ се заменуваат со зборот „Минис-
терот“. 

Член 6 
Во членовите 25 став 2, 30 став 2 и 36 став 1 

зборовите: „Претседателот на Републичкиот комитет“ 
се заменуваат со ,зборот „Министерот“ 

Член 7 
Во членовите 38 став 2, 40, 43 став 1 точка 8 и 

во став 3 зборовите- „Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство“ се замену-
ваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство“. 

Член 8 ' 
Во член 44 став 1 зборовите- „Републичкиот ко-

митет“ се заменуваат со зборот „Министерството“, а 
во алинеја 2 зборовите- „по предлог на општината, 
а“ се бришат 

Член 9 
Во член 47 став 1 по зборовите: „инспектори за 

рибарство“ се става точка, а запирката и зборовите . 
до крајот на ставот се бришат. 

Во став 2 зборовите: „општинскиот орган на 
управата надлежен за работата на ветеринарната ин-
спекција“ се заменуваат со зборовите-. „Републичката 
управа за ветеринарство“. 

Член 10 
Член 49 се брише. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

509. 
Врз основа на Амандман Г,ХХУ точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседателот 
на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САДЕН 

МАТЕРИЈАЛ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за саден материјал, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991 го-
дина. 

Бр. 08-2724/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Во Законот за саден материјал („Службен вес-

ник на СРМ“ број 10/73, 51/88 и 20/90) во членовите 
2 став 3, 11, 15, 16 став 2, 18 став 1, 20 став 1, 24 
став 1 и член 25 став 1 зборовите: „органот на упра-
вата надлежен за земјоделство на подрачјето на оп-
штината“ и „Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со 
зборовите,: „Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“. 

Член 2 
Во членовите 21 став 3, 22 став 2, 24 став 2 и 3 

и член 27 ставовите 1 и 2 зборовите: „Републичкиот 
секретар за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство“. 

Член 3 
Членот 36 се менува и гласи.-
„Надзор над спроведувањето на одредбите на 

овој закон и прописите донесени врз основа ,на него 
за овошниот, лозовиот и хмељниот саден материјал, 
како и за шумскиот саден материјал врши Републич-
киот инспекторат за земјоделство и шумарство“. 

Член 4 
Во член 38 став 1 пред точка 1 се додаваат три 

нови точки кои гласат. 
„1. Врши контрола и надзор на работата на ор-

ганизациите што вршат стручна контрола над произ-
водството на земјоделски, односно шумски саден ма-
теријал,-

2. Врши контрола на работата на научните орга-
низации за одбирање и признавање на матични рас-
тенија; 

3. врши контрола на увозот и извозот на саден 
материјал“. 

Точките 1 до 7 стануваат точки 4 до 10 

Член 5 
Членовите 37 и 39 се бришат. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

510. 
Врз основа на Амандман БХХУ точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

Њ Е И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за семе, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991 
година. 

Бр. 08-2725/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на- Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СЕМЕ 

Член 1 
Во Законот за семе („Службен весник на СРМ“1 

број 18/73, 51/88 и 20/90) во членовите 4 став 2, 14 
став 2, 16 став 3, 22, 24 став 1, 25, 26 став 1, и член 
49 точка 1 зборовите, „општината“, „собранието на 
општина“, „Републички секретаријат за земјоделство, 
шумарство и водостопанство“ се заменуваат со збо-
ровите. „Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“. 

Член 2 
Во членовите 10, ставовите 5 и“ 6, 13 ставовите 

2 и 4, 15, 16 ставовите 2 и 4, 24 став 2, 26 став 2, 
27, 29 став з, 32 став 2, 42 став 3, 43 ставовите 2 и 3, 
^4, став |1, 50 став 1 зборовите : „Републичкиот секре-
тар“ се заменуваат со зборот „Министерот“. 

Член 3 
Членот 37 се менува и гласи-
„Надзор над спроведувањето на овој закон и про-

писите донесени врз основа на него, како и контр,о-
ла на квалитетот на семето во однос на земјодел-
ското семе и во однос на шумското семе врши Ре-
публичкиот инспекторат за земјоделство и шумар-
ство“. 

Член 4 
Во член 38 став 1 пред точка 1 се додаваат че-

тири нови точки кои гласат.-
„1. Врши контрола на работата на претпријатија-

та за вршење на стручна и здравствена контрола над 
производството на земјоделско, односно шумско семе,-

2. Врши контрола на работата на претпријати-
јата за испитување квалитетот на семето,-

3. Врши контрола на производството на основно 
семе — елита,- и 

4. Врши контрола на увозот и извозот на семе“. 
Точките 1 до 12 стануваат 5 до 16. 

Член 5 
Членовите 39 и 46 се бришат. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

511. 
Врз основа на Амандман 1,ХХУ точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседателот 
на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО 

НА ПРВАТА ФАЗА НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА 
АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ“ 

Се прогласува Законот за учество на Република 
Македонија во финансирањето на првата фаза на 
реконструкцијата на Аеродромот „Скопје“, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991 
година, 

Бр. 08-2726/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРВАТА ФАЗА НА РЕКОН-

СТРУКЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ“ 

Член 1 
Република Македонија учествува во финансира-

њето на првата фаза на реконструкцијата на Аеро-
дромот „Скопје“ со средства во износ од 16,65 ми-
лиони динари, што се обезбедуваат во Републичкиот 
буџет за 1991 година, како вложување на Република-
та во трајниот капитал на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги „Македонија“ — Скопје. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќ е се корис-

тат по претходно обезбедено учество на Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ — 
Скопје, во висина од 3,7 милиони динари. 

Член з 
Правата и обврските на инвеститорот за корис-

тење на средствата според овој закон ги врши Јав-
ното претпријатие за аеродромски услуги „Македони-
ја“ — Скопје. 

Член 4 
Заради обезбедување на динамиката на оствару-

вање на приливот на приходите во Републичкиот бу-
џет, Владата на Република Македонија може да ко-
ристи позајмици. 

Член 5 
За наменско и рационално користење на сред-

ствата од член 1 на овој закон ќе се грижи Владата 
на Република Македонија и за текот на работите (ќе 
го информира Собранието на Република Македонија. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

512. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот 

на финансирањето на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 
50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88, 18/89, 36/89 и 17/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 и 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
КРЕДИТ ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НА АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ“ 

1. Република Македонија гарантира дека, докол-
ку Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Ма-
кедонија“ — Скопје, краен корисник на кредитот од 
Воениот сервис при Народната банка на Југославија 
во износ од 16,65 милиони динари не изврши уплата 
по пристигнатите обврски по кредитот, Републиката 
ќе ги отплатува ануитетите. 

2. Средствата за обврската ед точка 1 на оваа 
одлука ќ е се обезбедат во Републичкиот буџет, како 
вложување на Републиката во трајниот капитал на 
Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Маке-
донија“ — Скопје. 

3. Министерството за финансии ќ е издаде испра-
ва за гаранција и ќ е се грижи Јавното претпријатие 
за аеродромски услуги „Македонија“ — Скопје, да 
врши уредна отплата на кредитот. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2727/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

513. 
Врз основа на член 68 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ“ број 18/83, 4/87, 4/89, 18/89 и 19/90), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24 и 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА 
ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ - ПРОСВЕТНИ РА-
Б О Т Н И Ц И КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈ-
НОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 И Л И 1945 ОДНОСНО 

1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ 
ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 

Т 
На корисниците на пензија — просветил работ-

ници кои Воспитно-образовната дејност ја вршеле во 
1944 или 1945 година односно 1946 година и во таа 
дејност оствариле право на пензија им се определува 
повисок износ на пензија и тоа-

Општина Битола 
1 Соколовски 

Трајан 1944 1987 9,50 2,40 1.09 1987 

Општина Дебар 
2 Сабаудин 

Фетаи 1946 1989 29,80 11,50 17 07 1989 

Општина Тетово 
3. Абдулвехат 

Љуши 1946 1988 15,60 6,50 1 01 1988 
4 Јусуфи 

6,50 

- Џафер 1944 1987 6,70 2,40 1 09 1987 

Општина Куманово 
5 Китановски 

Илија г 1946 1980 4,70 1,20 1 01 1986 

Општина Карпош 
6. Симоска 

Викторија 1944 1971 5,30 1,20 1.01 1986 
7. Полижена 

Благородна 1944 1988 5,55 1,40 1. 01. 1988 

Општина Титов 
Велес 

8. Мишковски 
Томислав . 1945 1988 10,30 6,50 1. 03. 1988 

9. Мишковска 
Благојка 1946 1982 4,40 1,20 1.01. 1986 

10. Вукичеви1ќ 
Лила 1946 1986 4,10 1,20 1. 01. 1986 

11. Николовски 
1,20 

Ѓорѓи 1944 1986 4,10 1,20 1. 06. 1986 
12. Стојановски. 

1,20 

Спасе 1945 1983 6,80 1,20 1.01. 1986 
13. Синадиновска 

Веса 1946 1970 3,70 1,20 1.01.1986 

Општина Струмица 
14. Јанакиева 

Вера 1944 1989 22,30 11,50 30. 04. 1989 

Општина Гази 
Баба 

15. Саздовски 
Никола 1944 1980 4,70 1,20 1.01.1986 

Општина Гостивар 
16. Исмаили 

Рашид 1946 1989 30,70 11,50 17. 07. 1989 
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II 
На повисокиот износ на пензија од 1,20 динари 

се врши усогласување од 1, 01. 1987 година. На пови-
сокиот износ на пензија од 2,40 динари се врши усог-
ласување сметано од 1. 01. 1988 година. На повисо-
киот износ на пензија од 6,50 динари се врши усогла-
сување сметано од 1. 01. 1989 година. На повисокиот 
износ од 11,50 динари се врши усогласување сметано 
од 1. 01. 1990 година. 

Усогласувањето се врши на начин и во постапка 
пропишани со прописите за пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

Средствата за исплата на повисокиот износ на 
пензија се ,обезбедуваат од Републичкиот буџет. , 

III 
Повисокиот износ на пензија се пресметува на 

корисникот на семејната пензија согласно со општи-
те прописи за пензиското и инвалидското осигурува-
ње во процент во кој е определена семејната пензија. 

IV 
Исплатата на повисокиот износ на пензија ќе ја 

врши Самоуправната интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија. 

V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2718/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

514. 
Врз основа на член 73 став 1 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД 

ВО СТРУМИЦА 

I. За судија на Општинскиот суд во Струмица се 
избира 

Љубица Стојанова, судија на Општинскиот суд во 
Струмица. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2750/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

515. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 родина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД 

ВО СКОПЈЕ 

I. За судија на Окружниот суд во Скопје се 
избира 

Ведат Вели, судија на Окружниот суд во Скопје. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-2744/1 

26 јуни 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

516. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ СУД 

ВО БИТОЛА 

I. За претседател на Окружниот суд во Битола се 
избира Божидар Кочов, претседател на Окружниот 
суд во Битола. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2743/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

517.. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 19/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД 

НА МАКЕДОНИЈА 

I. За судија на Врховниот суд на Македонија се 
избира Даринка Стојановска, судија на Врховниот суд 
на Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2741/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 
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518. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ 6ј)Ој 10/76, 
30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91)", Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

I. За судија на Окружниот стопански суд во 
Скопје се избира Никола Манговски, судија на Ок-
ружниот стопански суд во Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2745/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

519. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 9/78/46/82, 11/87, 24/88, ,10/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП 

I. За претседател на Окружниот стопански суд 
во Штип се избира Виолета Јосифова, претседател на 
Окружниот стопански суд во Штип. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-2746/1 

26 јуни 1991 година 
Скопје 

520 
Врз основа на член 73 став 1 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД 

ВО ОХРИД 

I. За судија на Општинскиот суд во Охрид се 
избира Јован Костовски, судија на Општинскиот суд 
во Охрид. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2747/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

521-
Врз основа на член 73 став 1 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 9/78, 46/82, 11/82, 24/88, 10/90 ,и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД 

ВО ПРИЛЕП 

I. За судија на Општинскиот суд во Прилеп се 
избира Стеван Стојчески, судија на Општинскиот суд 
во Прилеп. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2749/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с р 

522. 
Врз основа на член 73 став 1 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД 

ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

I. За судија на Општинскиот суд во Титова Велес 
се избира Гордана Софијанова, судија на Општин-
скиот суд во Титов Велес. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2748/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с р. 

523. 
Врз основа на член 73 став 1 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД 

ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

I. За судија на Општинскиот суд во Свети Ни-
коле се избира Стојанчо Атанасов, судија на Општин-
скиот суд во Свети Николе. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2751/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 
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524. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 91/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 Јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ 

СУД ВО СКОПЈЕ 

I. За претседател на Окружниот суд во Скопје се 
избира Генко Андоновски, претседател на Окружниот 
суд во Скопје 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-2742/1 

26 јуни 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с р 

525. 
Врз основа на член 73 став 1 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОПШТИНСКИОТ СУД 

ВО НЕГОТИНО 

I. За судии на Општинскиот суд во Неготино се 
избираат: 

Аница Јанкова, судија на Општинскиот суд во 
Неготино и 

Лазар Ризов, општински јавен правобранител во 
, Неготино. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-2752/1 

26 јуни 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Републик? 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

526. 
Врз основа на член 34 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77,, 6/81. 46/82, 11/87, 12/89, 10/90 И 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ОКРУЖЕН ЈАВЕН 

ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ 

I. За заменик окружен јавен обвинител во Скоп-
је, се именува Стојан Јанкуловски, заменик окружен 
јавен обвинител во Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-2753/1 

26 јуни 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието' на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р 

527. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО 
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВНИК НА НАЦИО-
НАЛНИОТ ПАРК „МАВРОВО“ - МАВРОВИ АНОВИ 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување управник на Националниот парк „Маврово“ 
— Маврови Анови, се избираат: 

Горјан Велјановски, помошник во Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство и 

д-р Љупка Хаџи Ристова, професор на Шумар-
скиот факултет во Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр 08-2765/1 

26 јуни 1991 година 
Скопје 

ч Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

528 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во орга-
низациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 26 јуни 
1991 година, донесе 

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

ЈАЗИЦИ - СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување индивидуален работоводен орган на Центарот 
за странски јазици — Скопје, се именуваат: 

Лилјана Самарџиска, советник во Педагошкиот 
завод и 

Виолета Димева, дипл. правник, советник во 
Собранието на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-2766/1 

26 јуни 1991 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с р. 

529. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СР Македо-
нија“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29./90 и 11/91), 
Собранието на Република Македонија на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗД ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 

НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
I. Во Комисијата за изготвување предлог за име-

нување декан на Градежниот факултет во Скопје се 
именуваат: 
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Миле Кузмановски, градежен инженер вработен 
во СИЗ за! становање, и 

Никола Апостолоски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2763/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

530. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ бр, 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 И 11/91), Собра-
нието на Република Македонија на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН 
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ ВО 

СКОПЈЕ 

I. Во Комисијата за изготвување предлог за име-
нување декан на Факултетот за драмски уметности 
во Скопје се именуваат: 

Бранко Ставрев, режисер — Скопје и 
Коле Луловски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија. 
И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2764/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
. Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

531. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 291/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Педагошката академија 
во Битола, поради истеков на времето за кое се име-
нувани : 

Димитар Јанкуловски и 
Александар Ивановски. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Педагошката академија во Битола се 
именуваат: 

Трајан Миневски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Флоре Масалковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2756/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

532. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ бр, 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89. 29/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

- СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците -на општестве-
ната заедница во Советот на Факултетот за ликовни 
уметности Скопје, поради истекот на времето за кое 
се именувани.-

Трајче Николовски, ' 
Трајче Јанчев и 
Светлана Топузовска. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на Факултетот за ликовни уметности — Скоп-
је се именуваат. 

Златко Теодосиевски, ликовен критичар — Скопје, 
Тодор Петров, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија, и 
Викторија Васева — Диневска, историчар. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2755/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

533. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 2Ѕ1/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија на седницата одр-
жана) на 26 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 

НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Филозофскиот факултет во 
Скопје, поради истекот на времето за кое е имену-
вана 

Бранкица Арсениевска — Т е м е л о в с к а . 
2. За претставник на општествената заедница во 

Советот на Филозофскиот факултет во Скопје се 
именува 

Ратка Димитрова, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2759/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 

534. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78, 
35/85 и 17/91), Собранието на Република Македонија 
на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИ-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Собирот на Републичкиот завод 
за унапредување на социјалните дејности, поради ис-
текот на времето за кое се именувани-

Бранислава Беличкова,-
Аница Куцулова и 
Злата Камџијаш. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Собирот на Републичкиот завод за унапредување 
на социјалните дејности се именуваат: 

Коста Бангиев, педагог — директор на РО за 
згрижување и воспитување на деи!а и младинци „25 
Мај“ — Скопје; 

Марија Донева, професор во Институтот за со-
цијална работа и социјална политика на Филозоф-
скиот факултет^ во Скопје и 

м-р Зорица Николова, педагог во Меѓуопштин-
скиот центар за социјални работи — Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2762/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

535. 
Врз основа на член 164 став 4 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83, 43/85, 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 42/90), Со-
бранието на Република Македонија на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

ТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ОРТОПЕДИЈА И 
ТРАУМАТОЛОГИЈА - ОХРИД 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Институтот за ортопе-
дија и трауматологија — Охрид, поради истек на 
времето за кое се именувани и тоа: 

д-р Лилјана Груевска — Угриновска, 
д-р Кире Обедниковски и 
м-р Јонче Филиповски. 

2. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Институтот за ортопедија и траума-
тологија — Охрид се именуваат: 

д-р Стојан Ковачевски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија, 

Томислав Пецаков, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

д-р Димитар Трпеновски, пратеник во Собрание-
то на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2761/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с р 

536. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

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

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

ТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО 
БИТОЛА 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Вишата земјоделска 
школа во Битола, поради истекот на времето за кое 
се именувани: 

Јордан Ристевски и 
Тоде Темелковски. 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола 
се именуваат: 

Флоре Масалковски, пратеник во Собранието на 
Република'Македонија и 

Љубе Неделковски, судија на Основниот суд на 
здружениот труд — Битола. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2757/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

537. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

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

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

НИЕТО И СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО 
БИТОЛА 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Собранието и Советот на Универ-
зитетот во Битола, поради истекот на времето за кое 
беа именувани и тоа: 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с р. 
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а) во Собранието на Универзитетот 
Невзат Гега; 
Зоран Димитриевски; -
Митре Георгиевски, 
Димитар Јанкуловски, 
Нове Јоновски, 
Стеван Коруновски; 
Васил Кузмановски; 
Кирил Маневски и 
Аница Стојановска. 
б) во Советот на Универзитетот 
Зоран Димитриевски; 
Ѓорги Лумбуровски и 
Климе Чекаров 
2. За претставници на општествената заедница 

во Собранието на Универзитетот во Битола се име-
нуваат 

Ешреф Алиу, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија, 

Гоце Андоновски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија,-

Никола Апостолоски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија; 

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

Симон Наумовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија,-

Авди Борова, секретар на Собранието на општина 
Дебар; 

Петар Темелковски, пратеник во Собранието на 
Републ,ика Македонија,-

д-р Димитар Трпеновски, пратеник во Собрание-
то на Република Македонија^ и 

Алил Џаферовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

3. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Универзитетот во Битола се имену-
ваат : 

д-р Димитар Контевски, доктор по медицински 
науки во пензија - Битола,-

ѓорѓи Котевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Петар ѓорѓиев, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

4 За делегати од општините членки на Уни-
верзитетот — Битола, во Собранието на Универзи-
тетот — Битола се именуваат 

Од Демир Хисар: 
Кочо Прчковски, претседател на Собранието на 

општина Демир Хисар и 
Пецо Никодиновски, земјоделски инспектор во 

Подрачната единица на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство — Демир Хисар. 

Од Кичево 
Кире Мојсовски, вработен во училиштето ,.Куз-

ман Јосифовски Питу“ — Кичево и 
Драган Ристевски, вработен во РО РЕК „Осло-

меј“ — Кичево 
Од Охрид 
Крсте Андоновски, директор на Работничкиот 

универзитет во Охрид и 
Смиле Наумовски, вработен во РО „ХТД" — 

Охрид . 
Од Дебар 
Спиро Коларовски, вработен во ЦСНО „Здравко 

Чочковски“ — Дебар и 
Садик Марку, вработен во „Шпиљетранс" — Де-

бар. 
Од Ресен 
Илија Спировски, вработен во РЕ „Светлост“ — 

Ресен и 
Јован Таневски, директор на УЦСО ,Јосип Броз 

Тито“ — Ресен 
Од Крушево 
Кочо Куртески, одборник во Собранието на оп-

штина Крушево и 
Кире Сотироски, одборник во Собранието на оп-

штина Крушево. 
Од Струга 
Мате Дејкоски, самостоен превозник и 
Радован Влаќевски, професор. 

Од Прилеп 
Бранко Бојчески, вработен во Тутунов комбинат 

„Кооперација“ — Прилеп и 
Благоја Николоски, вработен во ОУ „Јосип Броз 

Тито“ Прилеп. 
Од Македонски Брод 
Митре Јосифовски, вработен во ОП „Сувенир“ 

с. Самоков — Македонски Брод и 
Левко Смилевски, вработен во 33 „Лешница“ 

— Македонски Брод. 
Од Битола 
Нове Јоновски, дипломиран правник, секретар за 

СИЗ за домување и уредување — Битола и 
Томе Ристевски, потпретседател на Собранието 

на општина — Битола 
5. За дечегати — претставници од соодветните 

општини во Советот на Универзитетот во Битола се 
именуваат : 

Од Демир Хисар 
Наќе Стојановски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија 
Од Кичево 
Гоце Ѓурчиновски, претседател на ИО на СО -

Кичево. ч 

Од Охрид 
Благоја Силјановски, претседател на СО — Ох-

рид. 
Од Дебар 
Бурхан Скикули, вработен во ЦСНО „Здравко 

Чочковски“ — Дебар 
Од Ресен 
Самоил Ламевски, потпретседател на СО — Ресен 
Од Крушево 
Никола Ташкоски, дипломиран правник 
Од Струга 
Јосе Домазетоски, претседател на СО — Струга 
Од Прилеп 
Наташа Стојановска, дипломиран економист, не-

вработена — Прилеп. 
Од Македонски Брод 
Душан Добоски, вработен во УЦСО „Вељко Вла-

ховиќ“ — Македонски Брод 
Од Битола 
Љупчо Спировски, одборник во СО — Битола. 
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2754/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател , 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с р. 

538. 
Врз основа на член 248 став з од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Со-
бранието на Република Македонија на седницата 
одржана на 26 јуни 1991 година, донесе 

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

ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Природно-математички-
от факултет во Скопје, поради истекот на времето 
за кое се) именувани и тоа: 

Александар Балабановски, 
Симонка Тучева и 
Радмила Минанева. 
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2. За претставници на општествената заедница во 
Советот на Природно-математичкиот факултет во 
Скопје се именуваат: 

Симонка Тучева, професор по физика во УСО 
,Јосип Броз Тито“ — Скопје; 

инж. Јордан Бошков, пратеник во Собранието 
на Република Македонија и 

д-р Димитар Јуруковски, вработен во Институтот 
за сеизмологија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-27(50/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 

539. 
Врз основа на точка 6 став 2 од Амандманот 

XXIV на Уставот на Република Македонија и член 
209 став 2 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА КО-
МИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И 
СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ 

I. За надворешни членови на комисиите на Со-
бранието на Република Македонија од редот на на-
учните и стручните работници се избираат-

1. Законодавно-правна комисија 

Јордан Дескоски, претседател на Адвокатската 
комора на Македонија 

Бахри Исљами, судија на здружениот труд на 
Македонија 

Кирил Андоновски, член на Извршниот одбор 
на Собранието на град Скопје 

д-р Јосиф Талевски, професор на Сообраќајниот 
факултет во Битола и 

д-р Симеон Телевски, професор на Правниот фа-
култет во Скопје 

2. Комисија за општествено-политички систем 

д-р Стојмир Михајловски, директор на Институ-
тот за, социолошки и политичко-правни истражувања, 

м-р Гордана Силјановска, асистент на Правниот 
факултет во Скопје и 

Слободан Чашуле, директор на Македонското 
радио 

3. Комисија за општествен надзор и претставки 

Никола Кајчевски, адвокат, претседател на Адво-
катската комора на град Скопје, 

Киро Соневски, економист во СОК и 
Илија Богдановски, пом. на генералниот дирек-

тор во ЗОИЛ. 

А, Комисија за економска политика и развој 

Џевдет Хајредин^, финансиски директор на ХЦ 
,Тито“ Гостивар, 

Мијалчо Наков, вработен во Стопанска банка — 
Акционерско друштво — Скопје, 

Никола Наумовски, вработен во Графичкиот за-
вод во Битола и 

проф. Димитар Кокареви , професор на Економ-
скиот факултет во Прилеп. 

5. Комисија за заштита на човековата околина 

д-р Митко Панов, проф на Природно-матема-
ТИЧКИОТЈ факултет во Скопје, 

д-р Михаил Токарев, претседател на Друштвото 
на еколозите на Македонија и 

Јосиф Таневски, претседател на Еколошкото 
друштво „Опстанок“ — Скопје. 

6. Комисија за градежништво и урбанизам 

проф. Никола Павловски, дипл. инж. арх проде-
кан на Архитектонскиот факултет — Скопје, 

Боро Јосифов, дипл. инж арх. директор на Ре-
публичкиот завод за урбанизам — Скопје и 

Трајче Чкатроски, дипл. град инж секретар на 
Самоуправната интересна заедница за становање — 
Прилеп. 

7. Комисија за стопанство 

д-р Блажо Боев, професор на Рударско-геолош-
киот факултет — Штип, 

Трпе Јаневски, генерален директор на Деловната 
заедница „Македонија-сообраќај" — Скопје, 

Андреја Јосифовски, дипл. економист, пом. ди-
ректор на Дирекцијата за увоз-извоз во „Макпетрол" 
Скопје и 

Горѓи Гајдов, претседател на Здружението на са-
мостојните занаетчии — Скопје 

8. Комисија за земјоделство и шумарство 

проф д-р Кирил Филев, вработен во Институтот 
за сточарство, 

проф. д-р Борис Трпков, професор на Шумар-
скиот факултет Скопје и 

дипл. инж. Владимир Лазарески, вработен во 
СОЗТ „Водостопанство“. 

9. Комисија за образование, наука и култура 

Владимир Милчин, декан на Факултетот за драм-
ска уметност — Скопје, 

д-р Стојан Ристевски, професор во Универзите-
тот во Ниш и 

Џемаил Максут, артист во Театарот на народ 
ностите Скопје. 

10. Комисија за здравство 

д-р Мирко Спировски, доцент на Медицинскиот 
факултет во Скопје, 

Прим. д-р Данаил Симовски, директор на Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита Скопје и 

д-р Адам Адамов, пензионер од Куманово. 

11. Комисија за труд и социјална политика 

Гоце Милошевски, дипл. правник вработен во Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за вра-
ботување во Скопје, 

Ленче Крстевска, дипл. економист, вработена во 
„Астибо" — Штип и 

Младица Котевска, социјален работник, вработе-
на во Републичкиот завод за унапредување на со-
цијалните дејности. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2740/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с. р. 
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540 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29'86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Собра-
нието на Република Македонија на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година,, донесе 

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

1. Се разрешува претставникот на општестве-
ната заедница во Советот на Филолошкиот факул-
тет во Скопје, поради истекот на времето за кое е 
именуван 

Панде Андреевски 
2. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје се 
именуваат -

д-р Стојан Киселиновски, од Институтот за на-
ционална историја и 

Благој Ханџиски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2758/1 
26 јуни 1991 година 

Скопје 
, Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с р 

541. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ОБЈЕКТ „МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ - ТЕТОВО 1 / 2 , 3 и 4" 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се одредува локација за из-
градба на инвестициониот објект „Мали хидроелек-
трични централи — Тетово 1, 2, 3 и 4", на подрач-
јето на општината Тетово, чиј инвеститор е ЈП 
„Електростопанство на Македонија“ од Скопје и се 
определува земјиштето што му припаѓа на објектот 
за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ на објектот (ситуација во М 1:10.000), кој не 
се објавува, а се наоѓа во Министерството за урба-
низам, градежништво, сообраќај и екологија. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 23-1324/1 
25 јуни 1991 година 

Скопје 

542. 

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

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ИГРИТЕ 
НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМА-

ТИ ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средствата од 

игрите на среќа и од забавните игри на автомати 
уплатени на посебната републичка сметка, по оддел-
ни корисници и намени, во вкупен износ од 
4 500.000,00 динари 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се распоре-

дуваат на-. 

1 Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална 
заштита 
— за финансирање на социјал-

ната заштита 1.192.500,00 дин. 
2. Републичката- конференција на 

социјално-хуманитарните органи-
зации : 
— за финансирање на програ-

мите на социјално-хуманитар-
ните организации 742.500,00 дин. 

3 Црвен крст на Македонија 
— за финансирање на програ-

мата на Црвениот крст на 
Македонија 607.500,00 дин 

4. Републичка самоуправна инте-
ресна заедница за физичка кул-
тура 
— за финансирање на врвното 

спортско творештво и за ма-
совна физичка култура 765.ооо,00 дин 

5 Сојузот на организациите за 
техничка култура на Република 
Македонија — Народна техника 
— за финансирање на програ-

мата на техничката култура 720.000,00 дин. 
6. Младински совет на Македонија 

— за финансирање научно-ис-
тражувачки работни акции и 
воспитно-рекреативни актив-
ности на младите 472.500,00 дин. 

Член з 
Оваа одлука ,ќе ја извршува Министерството за 

финансии, а според динамиката на приливот на 
средствата на посебната републичка сметка. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-1371/1 
27 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

Врз основа на член 60, став 3 од Законот за 
игрите на среќа и за забавните игри на автомати 
(„Службен весник на СРМ“, број 17/87, 26/87, 51/88 
и 36/89), Владата на Република Македонија донесе 

543. 
Врз основа на член 45, став 3 од Законот за сис-

темот на финансирањето на општините и Република-
та („Службен весник на СРМ“, број 44/77, 37/83, 42/85, 
50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88, 18/89, 36/89 и 17/91), 
Владата на Социјалистичка Република. Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАСТУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАН-
СИИ ДА ОДОБРУВА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА 

ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

1. Во Решението за овластување на републич : 
киот секретар за финансии да одобрува користење 
на средства од тековната буџетска резерва („Службен 
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весник на СРМ“, број 9/91), во називот зборовите: 
„републичкиот секретар“ се заменуваат со зборот 
„министерот“. 

2. Точката 1 се менува и гласи-
„Се овластува министерот за финансии, во перио-

дот на привременото финансирање на општите оп-
штествени и на заедничките потреби во 1991 година, 
а најдоцна до 30 јуни 1991 година., да одобрува ко-
ристење на средства од тековната буџетска резерва 
утврдена со полугодишниот план, кои по одделни 4 
барања не го надминува износот од 70.000 динари“. 

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

Бр. 23-1231/1 
27 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Перја Амедовска од 
Скопје, ул. „Методи Митевски“ бр. 7/297, а сега на 
привремена работа во Германија, против тужениот 
Авди А.медовски од Скопје, кој се наоѓа во стран-
ство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот или, пак, 
во истиот рок да ја достави точната адреса на жи-
веење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот, судот по службена дол-
жност ќе му постави привремен старател преку 
Центарот за социјални работи. 

Од Општинскиот суд СкопЈе II — Скопје, П. 
бр 1357/91. (128) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окрружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр. 6856/90, на регистарска влока бр. 
2-1875-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата под фирма: Земјоделска за-
друга „Дреновска Клисура“, Ц. О. с. Дреново — 
Кавадарци, со следните податоци: Задругата е усо-
гласена со Статут усвоен на седница одржана на ден 
31 VIII. 1990 година. 

Основачи на задругата се: Ризов Трајче, Цветков 
Ѓоре, Ајтов Владо,, Стојанов Петко, Цветков Јошко, 
Стојанов Тошо и Делов Камче од с. Дреново — Ка-
вадарци; Атанасов Ристо и Ристиќ: Миле од Кава-
дарци, Јованов Тоде од с Дреново —- Кавадарци; 
Паризов Трајче и Попов Ристо од Кавадарци; Ата-
насов Миќо, Велков Боро, Јанкулов Ѓоко, Крстев 
Лецо, Костов Ристо, Бошков Нацо, Давчев Трајче од 
с. Дреново — Кавадарци; Катларов Крсте, Мелов 
Илија, ѓорѓиев Стојан од Кавадарци; Тасев Стојан, 
Ајтов ѓорѓи, Атанасов Атанас, Костов Стојан, Ристов 
Ристо, Мајсторчев Злате, Рајчинов Раде, Стојанов 
Љупчо од с. Дреново — Кавадарци. 

Дејност: 020110 — полјоделство; 020120 — овош-
тарство; 020130 —- лозарство; 020140 —. сточарство; 
020201 — земјоделски услуги за растително, 'произ-
водство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 
070011 — трговија на мало со прехранбени произво-
ди; 013121 — производство на леб и печива,- 070124 
- . огрев и градежен материјал,- 070127 — бои, лакови 

и хемикалии; 110109, — интерна банка (штедно кре-
дитна служба), 080190 —. други угостителски услуги; 
012001 - производство и преработка на храна,- 012111 
— производство на вар,- 013010 —- мелење на жито и 
лупење; 013500 — собирање и примарна преработ-
ка на индустриски отпадоци од железо и челик и од 
обоени благородни метали; 012321 — производство 
на амбалажа од дрво,- 012322 — производство на 
градежни елементи од дрво; 012323 —. производство 
на галантерија од дрво и плута; 070111 —- леб, печи-
во, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, 
овошје и преработка; 070113 — месо, живина, риба 
и месни производи,- 070114 - разни животни про-
дукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни 
потреби,- 070121 -— текстил и конфекција; 070122 — 
обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални 
и електро технички стоки; 070125 — мебел; 070126 
— керамика, стакло и порцелан,- 070128 — книги, 
канцелариски материјал и прибор; 070211 — жита 
и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје 
и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 
—. добиток и живина; 070219 — разни животни про-
дукти и производи за домашни потреби 070223 — 
метални и електротехнички стоки; 070224 — граде-
жен, санитарен, и инсталационен материјал; 070225 
— хемиски производи, бои и лакови; 070230 — трго-
вија на големо со возила, делови и прибор; 070250 
— трговија на големо со мешовити стоки. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка 

Во правниот промет со трети лица задругата од-
говара со 'сите свои средства. 

За обврските на задругата што не можат да се 
измират од средствата на задругата одговараат за-
другарите до висина на влогот. 

Лице овластено за застапување е Ризов Трајче, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6856/90. (115) 

.Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 1986/91„ на регистарска влошка бр. 
2-9764-0-0-0ј, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на станбената задруга под фирма : Станбена 
задруга „Миравци“, ц. о., Гевгелија, с. Миравци. 

Задругата е основана со акт за основање од 21. 
III. 1991 година, а основачи се: Марко Којчев од 
Неготино и Ѓорѓи Венов и Благој Танчев од Гев-
гелија. 

Дејност: вршење на инвестициони работи за из-
градба на семејни станбени згради и станови, како 
и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во 
станбена зграда во која се наоѓаат и становите на 
членовите на станбената задруга, — организирање 
на штедење за стан на членовите на задругата; — 
купување на станбени згради и станови, како и де-
ловни простории доколку истите се предвидени во 
станбена зграда во која се наоѓа и станот на членот 
на станбената задруга заинтересиран за вршење на 
дејност со личен труд, од општествено-правни лица 
за потребите на своите членови; — набавување на 
градежен и др. материјал и елементи потребни за 
изградба на станбени згради, станови и деловни 
простории за своите членови и — одржување на 
станбени згради и станови на членовите на станбе-
ната задруга. 

Задругата има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

За обврските на задругата спрема трети лица 
основачите одговараат ограничено супсидијарно до 
висината на вложените средства. 

Лице овластено за застапување е Ѓорѓи Венов, 
привремен работоводен орган, сб неограничени ов-
ластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1986/91. (116) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 87/91, на регистарска влошка број 
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2-18-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата и запишување право на ра-
ботење во надворешен трговски промет под фирма-. 
Земјоделска задруга „Кочо Рацин“ с Лазарополе со 
Д. О. 

Задругата е усогласена со Статут усвоен на ре-
ферендум одржан на 25. XII 1990 година. 

Од Задругата истапиле основачите: Грујовски Ду-
шан и Каражовски Јован од с. Лазарополе, Темел-
ковски Љубе од Кичево, Муја Дурак, Пиреци Шабан 
и Пиреци Селедин од с Стружје; Камбери, Мурат од 
с Шипковица,- Бејтули Илмија од с. Дебреше,- Ла-
мов Несим од с. Новак, Јакупи Алија од с .Бозовце. 

Основачи кои останале во задругата се: Авра-
мовски Ристо, Пашовски Душан, Поповски Лукан, 
Поповски Мојсо, Динговски Љубе и Алкушовски Гале, 
Малковски Даме, Трпковски Блаже, Делижовски 
Ило, Долиќовски Крсте, Долиќовски Спасе, Дарков-
ски Новко, Стојковски Лазар, Павловски Гино и 
Стојановски Никола од с Лазарополе 

Во Задругата пристапуваат нови основачи и тоа-
Палчевски Ило, Грујовски Живко, Арсовски Крсте, 
Дојчиновски Ѓуре, Поповски Ристе, Павловски Крсте, 
Поповски Љупчо и Палчевски Јордан од с Лазаро-
поле со одлука за пристапување од 25. XII. 1990 
година 

Дејност. 020140 — сточарство; 020110 —- полјо-
делство; 070114 — трговија на мало, разни животни 
продукти, алкохолни пијалаци и производи за до-
машни потреби,- 070111 — леб, пециво, млеко и млеч-
ни производи; 070112 зеленчук, овошје и прера-
ботки; 070113 — месо, живина и месни преработки; 
080121 — ресторани со услужување; 030003 — иско-
ристување на шуми; 060502 — превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај; 050302 — завршни и занает-
чиски работи во градежништвото; 012613 — произ-
водство на трикотажна облека,- 020302 — рибарство 
на ,реки, езера и во рибници. 

Дејност во надворешно-трговски промет: 070310 
— надворешна трговија со прехранбени производи 

Земјоделската задруга самостојно настапува во 
правниот промет со трети лица. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
задругата одговара со сите свои средства со кои 
располага — целосна одговорност. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите ограничено супсидијарно до висина на осно-
вачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Перински Марко, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 87/91 . (117) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 2766/91, на регистарска влошка бр. 
1-2768-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проши-
рувањето на дејноста во внатрешен промет и запи-
шувањето право на работење во надворешен промет 
на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје, Работ-
на организација — Земјоделски институт, Ц. О , Скоп-
је, бул „Едвард Кардељ“ бб. 

Дејност во внатрешен трговски промет: 070132 
— друга трговија со мешовити стоки,- 070250 — трго-
вија на големо со мешовита стока; 110611 — истра-
жувачки-развојни услуги во стопанските дејности,-
110612 — истражувачко-развојни услуги во опште-
ствените дејности. 

Дејност во надворешен трговски промет: 070310 
— надворешна трговија со прехранбени производи,-
070320 — надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Лице овластено за застапување во надворешен 
трговски промет е д-р Дијаманди Корнети, в. д. ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 2766/91. (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6786/90, на регистарска влошка бр. 

2-2157-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето со законот за задруги и запишувањето 
право на работење во надворешен трговски промет 
под фирма : Производно-услужна задруга“ за изработ-
ка и вградување на метална и( пластична галантерија 
и завршни работи во градежништвото „Феропласт", 
ц. о., Скопје, „Иво Лола Рибар“ бб 

Задругата е основана со акт за основање од 10. 
XII 1990 година. 

Основачи на задругата се. Крстевски Тодор од 
Скопје, Димов Јован од Скопје, Велковски Ѓоко од 
Скопје и Димов Мирослав од Скопје. 

Дејности на задругата се-. 011311 — производство 
на леани, ковани и пресувани производи; 011312 — 
производство на метален инсталационен материјал; 
011313 — производство на алат,- 011314 — произ-
водство на метална амбалажа; 011315 — производ-
ство на клинци, заковки, вијци и други жичани 
стоки,- 011316 — производство на тркални лагери; 
011319 — производство на друг метален репродук-
ционен материјал; 011320 — производство на метал-
ни, градежни и други конструкции; 011390 — про-
изводство на стоки за широка потрошувачка и на 
други метални производи; 011941 — производство 
на амбалажа од пластични маси,- 011949 — друга 
преработка на пластични маси,- 011831 — производ-
ство на вештачки синтетички влакна,- 011832 I— 
производство на пластични маси,- 012410 — произ-
водство на целулоза и хартија; 012421 — производст-
во на хартиена амбалажа,- 012429 '— друга прера-
ботка на хартија; 07011 — трговија на мало со пре-
хранбени производи; 070111 — леб, печиво, млеко и 
млечни производи; 070112 —-зеленчук и преработ-
ки; 070113 — месо, живина, риба и месни прера-
ботки; 070114 — разни животни продукти, алкохол-
ни пијалаци и производи за домашни потреби; 07012 
— трговија на мало со непрехранбени производи; 
070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, 
кожа, гума и пластика; 070123 ,— метални и елек-
тротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен ма-
теријал; 070125 — , м е б е л ; 070126 — керамика, стак-
ло и порцелан; 070127 - ј бои, лакови и хемикалии,-
070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 
070129 — тутун и други непрехранбени производи; 
07013 — трговија на мало со мешовити стоки,- 070131 
— стоковни куќи,- 070312 —. друга трговија со мешо-
вити стоки,- 070140 — трговија на мало со возила, 
делови и прибор,- 070150 — трговија на мало со 
нафтени деривати; 07021 — трговија на големо со 
прехранбени производи; 070212 — зеленчук, овошје 
и поеоаботки; 070213 - алкохолни пијалаци; 070214 
—- добиток и живина,- 070219 V- разни животни про-
дукти и производи за домашни потреби; 07022 — 
трговија на големо со непрехранбени производи; 
070221 — текстил и конфекција,- 070222 — сурова 
кожа волна и слично,- 070223 — метални и електро-
технички стоки; 070224 — градежен санитарен и ин-
сталационен материјал; 070225 —' хемиски произ-
води бои и лакови; 070226 — хартија канцелариски 
материјал и прибор,- 070229 — тутун и други непре-
хранбени производи,- 070230 — трговија на големо 
со возила, делови и прибор; 070240 — трговија на 
големо со нафтени деривати,- 070260 — трговија на 
големо со индустриски отпадоци; 110309 — неспом-
нати услуги во областа на .прометот,- 110909 — дру-
ги неспомнати услуги, 050301 — поставување и по-
правка на градежни инсталации; 050302 — зав. и за-
наетчиски работи во градежништвото. 

Дејности на задругата во надворешно трговскиот 
промет: 

070310 — надворешна тргрвија со прехранбени 
производи,-

070320 — надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

— Услуги на внатрешна и меѓународна шпеди-
ција, посредништво, вршење комисиони работи во 
областа на прометот на стоки и с“ообраќајот и 
слично 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 
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За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со сиот свој имот, 
а основачите во висина на паричниот влог за секоја 
сторена обврска и тоа најмногу до една година по 
истапувањето. 

Се брише досегашниот застапник Крстевски То-
дор, директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Јован Димов, директор, без огра-
ничување. 

Од задругата истапиле основачите: Цекиќ Мио-
драг, Цајковиќ Дракче, Стоевски Боби, Трајковски 
Јордан, Спасевски Марјан, сите од Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 6786/90. (119) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство на име Столе Ристовски, Куманово. 
Свидетелство на име Зорица Цветковиќ, Титов 

Велес. (1281) 
Свидетелство на име Трајко Јовановски, Титов 

Велес. (1282) 
Свидетелство на име Ракип Абдулаи, Гостивар. 
Свидетелство на име Абдулраман Хасипи, Гости-

вар ' (1284) 
Свидетелство на име Снежана Петрова, Кочани. 
Свидетелство за VIII одделение на име Блажевски 

Звонко, с. Оморани, Титов , Велес (1287) 
Свидетелство за VIII одделение на име Петковски 

Веселин, с Оморани, Титов Велес. (1288) 
Воена книшка на име Венче Таневски, Скопје 
Работна книшка на име Рамадан Метолари, 

Скопје. (1293) 
Работна книшка на име Шаип Салиов, Скопје 
Воена книшка на име Сашо Колев, Скопје. (1295) 
Свидетелство на име Маја Георгиевска, Куманово. 
Свидетелство на име Емин Незири, Тетово. (1298) 
Свидетелство на име Џемаил- Дервиши, Гостивар. 
Диплома на име Имер Чауши, Тетово. (1300) 
Свидетелство за VIII одделение на име Петру-^ 

шев Ангел, Титов Велес. (1305) 
Свидетелство за VIII одделение на име Адеми 

Тесим, с Неготино, Гостивар (1306) 
Работна книшка на име Владимир Китановиќ, 

Скопје ' (1308) 
Работна книшка на име Рамиза Османова,, Скоп-

је (1310) 
Воена книшка на име Тефик Илијаз, Скопје 
Работна книшка на име Боривое Стојанорски, 

Скопје (1316) 
Работна книшка на име Добре Богојески, Скопје 
Свидетелство на име Габриела Мазенска, Прилеп. 
Свидетелство на име Нада Павлова, Кочани 
Воена книшка на име Иван Јанков, Скопје 
Свидетелство на име Фикмет Емини, Тетово 
Свидетелство на име Хаки Садики, Тетово. (1332) 
Диплома на -име Николчо Лазаров, Виница 
Работна книшка на име Сашо Гроздановски, 

Ског : с (1334) 
Работна книшка на име Џемаил Садики, с Ара-

чиново, Скопје (1335) 
Свидетелство на име Дејан Ангеловски, Куманово. 
Свидетелство на име Решат Салаки, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Мирчев-

ски Сашко, с. Согле, Титов Велес. (1339) 
Работна книшка на име Љубица Добревска, 

Скопје. (1342) 
Решение за дуќан — драктор бр. 11-5855 од 14. 

XI. 1990 год. на име Колев Златко, Скопје. (1343) 
Свидетелство на име Иљир Ибрахими, Тетово. 
Свидетелство на име Косте Соколовски, Кочани. 
Свидетелства од I до IV клас на име Баже 

Брендов, Радовиш. (1351) 
Свидетелство и диплома на име Никола Личоски, 

Гостивар. (1352) 
Работна книшка на име Звонко Тасевски, Скопје. 
Свидетелство на име Љупчо Богатинов, Кочани. 

Работна книшка на име Камберовски Селим, 
Скопје. (1364) 

Воена книшка на име Жарко Павловски, Скопје. 
Работна книшка на име Савиќ Ленка, Скопје. 
Свидетелство на име Николина Талеска, Прилеп. 
Свидетелство на име Бујар Агаи, Гостивар. (1378) 
Свидетелство и диплома на име Ласто Митков, 

Титов Велес (1379) 
Диплома на име Али Усеини, Гостивар (1380) 
Работна книшка на име Ивановски Зоран, Скопје. 
Работна книшка на име Перица Аневски, Скопје. 
Свидетелство на име Бети Ацеска, Прилеп (1383) 
Свидетелство на име Рафи Авзиу, Тетово. (1384) 
Свидетелство на име Стојче Стојаноски, Гостивар 
Свидетелство на име Ибраим Амити, Гостивар. 
Свидетелство на име Сафет Авзиу, Гостивар. 
Диплома на име Моме Божиновски, Куманово. 
Работна книшка на име Бевлет Едип, Скопје. 
Воена книшка на име Павлов Зоран, Скопје. 
Свидетелство на име Јаким Максимовски, Гости-

вар. (1394) 
Свидетелство н а име Авдигафор Алија, Тетово. 
Свидетелство на име Марина Тешиќ, Штип. 
Диплома на име Томи Горгиев, Штип. (1397) 
Работна книшка на име Звонко Живковски, 

Скопје (1401) 
Работна книшка на име Елизабета Живковска,, 

Скопје (1402) 
Работна книшка на име Али Шахиновиќ, Скопје 
Свидетелство на име Бобан Стефановски, Кума-

ново (1404) 
Свидетелство на име Арјета Бајрами, Куманово. 
Свидетелство на име Васка Трајкоска, Македон-

ски Брод. (1406) 
Свидетелство на име Елвира Расими, Гостивар. 
Свидетелство на име Вангел Атанасов, Штип 
Индекс на име Нада Д и м и т р о в а , Прилеп (1409) 
Диплома на име Ратко Тримчески, Гостивар 
Диплома на име Ансут Зибери, Тетово. (1411) 
Работна книшка на име Радица Стојаноска, Скоп-

је. (1415) 
Работна книшка на име Милодар Петкоски, 

Скопје (1416) 
Воена книшка на име Џенгис Нехтепаров, Берово 
Работна книшка на ,име Зоре Секулоски, Скопје. 
Работна книшка на име Рубинчо Ристески, Скоп-

је. (1427) 
Свидетелство на име Натали Поп Јорданоска, 

Прилеп. (1418) 
Свидетелство на име Санде Бојковски, Куманово. 
Свидетелство на име Слободанка Аврамовска, Те-

тово - (1420) 
Ученичка книшка на име Витомир Змејкоскц, 

Македонски Брод. (1421) 
Р.аботна книшка на име Исмет Чекиќ, Скопје 
Работна книшка на име Сашо Саракинов, Скопје 
Свидетелство на име Лефтер Поподимитриу, Го-

стивар. (1432) 
Свидетелства за VI'! и VIII одделение на име 

Стојковски Гоце, Титов Велес. (1433) 
Свидетелство за VIII одделение на име Тримо-

новски Илија, с. Б. Сол, Титов Велес. (1434) 
Работна книшка на име Халид Халид, Скопје 
Воена книшка .,на име Петар Трајчевски, Скопје 
Работна книшка на име Сами Рахман, Скопје 
Свидетелство 4 за VIII одделение на име Сами 

Рахман, Скопје. (1442) 
Свидетелство за VIII одделение на име Халид 

Халид, Скопје. (1443) 
, Работна книшка на име Лидија Зафировска, 

Скопје. (1445) 
Свидетелство на име Дејан Андреески, Прилеп 
Свидетелство на име Лазо Саздов, Титов Велес. 
Свидетелство на име Менаф Асани, Тетово. (1448) 
Свидетелство на име Сабајбин Камбери, Тетово. 
Свидетелство на име Бафти Хаити, Гостивар. 
Диплома \на име Хабит Селими, Гостивар. (1451) 
Воена книшка на име Исмет Селмановиќ, Скопје. 
Воена книшка на име Салнамет Исмаил, Скопје. 
Работна книшка на име Настасовиѓќ Чедомир, 

Скопје. (1456) 
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Работна книшка на име Вера Велиновска, Скопје 
Свидетелство на име Лидија Ристиќ, Куманово. 
Свидетелство на име Анифе д Арнаутова, Пехчево 
Работна книшка на име Боривоје Пајковски, 

Скопје . (1464) 
Диплома на име Фарије Бислами, Куманово. 
Свидетелство на име Даниела Јованова, Неготино 
Свидетелство на име Сание Даути, Гостивар 
Свидетелство на име Ирена Стојанова Штип. 
Свидетелство на име Русе Митков, Берово. (1477) 
Свидетелство на име Ангел Стефановски, Про-

биштип ' (1478) 
Диплома на име Анита Серафимовска, Куманово 
Диплома на име Соња Митева, Штип (1480) 
Работна книшка на име Светлана Ѓуочиновска, 

Скопје “ (1487) 
Свидетелство на име Слободанка Мешеска, При-

леп (1489) 
Свидетелство на име Раман Далипи, Куманово 
Свидетелство на име Томче Велјаноски, Гостивар 
Диплома на име Мери Мирческа, Прилеп. (1492) 
Свидетелство за VIII одделение на име Панов 

Трајче, Титов Велес (1493) 
Свидетелство за VI одделение на име Куртагиќ 

Фатима, с Виничани, Титов Велес (1494) 
Воена книшка на име Оливер Додев, Скопје 
Работна книшка на име Зоран Митов, Скопје 
Работна книшка на име Александра Доневска, 

Скопје (1503) 
Работна книшка на име Трифун Ѓуриќ, Скопје 
Свидетелство на име Снежана Кодинец, Прилеп 
Свидетелство на име Авдије Алиоска, Гостивар 
Свидетелство на име Шериф Салија, Гостивар 
Свидетелство на име Исма Мустафаи, Гостивар. 
Диплома на име Моамет Салиу, Гостивар (1513) 

СОДРЖИНА 
Страна 

509. 

507. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за превозот во патниот сообраќај 

508. Закон за изменување на Законот за ри-
барство — — — — — — — — — 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за саден материјал — — — — 

510. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за семе — — — — — — — 

511. Закон за учество на Република Македо-
нија во финансирањето на првата фаза на 
реконструкцијата на Аеродромот „Скопје“ 

512 Одлука за гаранција на Република Маке-
донија за кредит што се користи - за ре-
конструкција на Аеродромот „Скопје“ — 

513. Одлука за определување на повисок износ 
на пензија на корисниците — просветни 
работници кои Воспитно-образовната деј-
ност ја вршеле во 1944 односно 1946 го-
дина и во таа дејност оствариле право на 
пензија — — — — — — — — — 

514. Одлука за избор на судија на Општински-
от суд во Струмица — — — — — — 

515 Одлука за избор на судија на Окружни-
от суд во. Скопје — — — —; — — 

516. Одлука за избор на претседател на Ок-
ружниот суд во Битола — — — — -

517. Одлука за избор на судија на Врховниот 
суд на Македонија — — — — — — 

518. Одлука за избор на судија на Окружниот 
. стопански суд во Скопје — — — — — 

519. Одлука за избор на претседател на Ок-
ружниот стопански суд во Штип — — 

520. Одлука за избор на судија на Општин-
скиот суд во Охрид — — — — — — 

521. Одлука за избор на судија на Општин-
скиот суд во Прилеп — — — — — 

433 

434 

435 

435 

436 

436 

436 

437 

437 

437 

437 

438 

438 

438 

438 

522 Одлука за избор на судија на Општин-
скиот суд во Титов Велес — —- — — 

523 Одлука за избор на судија на Општин-
скиот суд во Свети Николе — — — — 

524 Одлука за избор на претседател на Ок-
ружниот суд во Скопје — — — — — 

525. Одлука за избор на судија на Општин-
скиот суд ЕО Неготино — — — — — 

526 Одлука за именување заменик окружен 
јавен обвинител во Скопје - — - — 

527 Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување управник на 
Националниот парк „Маврово“ — Мав-
рови Анови — — — — — — — — 

528 Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален 
работоводен орган во Центарот за стран-
ски јазици — Скопје — — — — — 

529 Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 
декан на Градежниот факултет во Скопје 

530 Одлука за именување членови на Комиси-
јата за изготвување предлог за именување 
декан на Факултетот за драмски уметнос-
ти во Скопје — — - — — — — 

531 Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Педагошката академија во Би-

532 Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Факултетот за ликовни умет-
ности — Скопје — — — — — — — 

533 Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во 
Советот на Филозофскиот факултет во 
Скопје — — — — — — - — — — 

534 Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Собирот на Републичкиот' завод за уна-
предување на социјалните дејности — — 

535. Одлука з з разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Институтот за ортопедија и 
трауматологија — Охрид 

536. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Вишата земјоделска школа во 
Битола — — — — — — — — — 

537. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Собранието и Советот на Универзитетот 
во Битола — — — 

538. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Природно-математичкиот фа-
култет во Скопје — — — — — — 

539. Одлука за избор на надворешни членови 
на комисиите на Собранието на Репуб-
лика Македонија од редот на научните и 
стручните работници 

540. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Филолошкиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 

541. Одлука за одредз^вање на локација за из-
градба на инвестициониот објект „Мали 
хидроелектрични централи — Тетово 1, 
2, з и 4" на подрачјето на општина Тетово 

542. Одлука за распоредување на средствата 
од игрите на среќа и од забавните игри 
на автомати во 1991 година 

543. Решение за изменување ча Решението за 
овластување на републичкиот секретар за 
финансии да одобрува користење на сред-
ства од тековната буџетска резерва — 
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