
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 19 февруари 1975 
С к о п ј е 

Број 4 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изно-
сува 300 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

26. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за информации Чедомир Јакимовски, 
стручно-политички работник во Централниот коми-
тет на Сојузот на комунистите на Македонија. 

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

Број 12-92/1 Претседател 
9 јануари 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

27. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот 

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должност советник во Из-
вршниот совет Анте Поповски, поради заминување 
на нова должност, сметано од 31 декември 1974 
година. 

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

Број 12-94/1 Претседател 
9 јануари 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

28. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-

НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА 
ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за финансии Александар Ан-
доновски, поради заминување на нова должност, 
сметано од 1 декември 1974 година. 

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

Број 12-93/1 Претседател 
9 јануари 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

29. 
Врз основа на член 7 од Законот за давање 

даночни олеснувања и погодности на купувачите 
на обврзници на Федерацијата издадени во 1974 
година („Службен весник на СРМ", бр. 30/74), ре-
публичкиот секретар за финансии донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА НАМАЛУВАЊЕТО НА ДАНО-
КОТ НА КУПУВАЧИТЕ НА ОБВРЗНИЦИ И 
ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОК СО ОБВРЗНИЦИ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 
1. Намалувањето на данокот на купувачите на 

обврзници на Федерацијата и плаќањето на дано-
кот со обврзници се врши според одредбите на За-
конот за давање даночно олеснување и погодности 
на купувачите на обврзници на Федерацијата изда-
дени во 1974 година (Законот), а на начин опре-
делен со ова упатство. 

Начин на намалување на данокот 
2. На купувачите на обврзници на Федераци-

јата, што се обврзници на данокот на доход, ќе им 
се намалува данокот на доход кој стасува за плаќа -
ње од 1 јануари 1975 година на следниот начин: 

а) обврзникот на данокот на доход на Служ-
бата на општественото книговодство, к а ј која има 
жиро сметка, и ги поднесува купените обврзници. 

Врз основа на поднесените обврзници Службата 
на општественото книговодство во 'потврдата за да -
ночното олеснување во 1975 година, што ја издава 
според членот 3, став 5 од законот, го внесува и 
вкупниот износ на купените обврзници на Федера-
цијата од даночниот обврзник; 

б) даночното олеснување, врз основа на подне-
сената потврда до Службата на општественото кни-
говодство, обврзникот на данокот на доход може 
да го користи и во целосен износ, доколку олес-
нувањето не го надминува стасаниот данок за 
плаќање. 

Потврдата за користење даночното олеснување, 
се поднесува во роковите во кои стасува за пла-
ќање данокот на доход. 

Со потврдата се поднесува и образец за пре-
сметка на данокот на доход (обр. 47). Врз основа 
на образецот се врши пресметување на олеснува-
њето на данокот на доход на товар и во корист 
на жиро-сметката на даночниот обврзник. 

Потврдата за даночното олеснување му служи 
на обврзникот како исправа за пресметување и 
к н и ж е њ е на данокот на доход. 

Износот на користеното даночно олеснување 
Службата на општественото книговодство го еви-
дентира на опачината од потврдата. 

3. Намалувањето на републичкиот данок од ли-
чен доход од земјоделска дејност и републичкиот 
данок на вкупниот приход на граѓаните, како и оп-
штинските даноци за кои со одлука е пропишано 
намалување, а што стасуваат за плаќање од 1 ј а -
нуари 1975 година, се врши според членот 3, став 
1, 2 и 3 од законот. 
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Начин на плаќање на данок со обврзници 

4. Плаќањето на даноците од членот 3 од За-
конот со обврзници на федерацијата се врши спо-
ред членот 5 од Законот, одредбите на Правилни-
кот за условите и начинот на користење на опреде-
лени обврзници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/70) и ова упатство. 

5. Обврзницата на федерацијата на која нема 
печат дека истата е искористена за намалување на 
данокот, а се користи за плаќање на данок пред 
рокот на стасаноста за исплата, од нејзината номи-
нална вредност ќе се одбие износот на каматата пре-
сметан за периодот од месецот во кој е користена 
обврзницата до рокот кога истата стасала за амор-
тизација. 

6. Примените обврзници на федерацијата на 
име платен републички данок се доставуваат на 
Службата на општественото книговодство — Фи-
лијала 40100 — Скопје (Филијала 40100 — Скопје), 
која ги чува до нивното амортизирање. 

Заедно со обврзниците се доставува и список на 
обврзниците по видови на републички даноци. 

7. Исплатата на обврзниците на Федерацијата 
па име платен републички данок ќе се врши на 
товар на средствата на Републичкиот буџет. 

8. Уплатениот Републички данок со обврзници 
на Федерацијата и тоа: републичкиот данок на 
вкупниот приход на граѓаните, во целосен износ, 
и 30% од републичкиот данок од личен доход од 
земјоделска дејност од обврзниците на кои земјо-
делската дејност не им е единствено занимање, Фи-
лијалата 40100 — Скопје, на крајот на секој месец 
го пренесува во паричен износ во корист на бу-
џетите на општините на чие подрачје е остварен. 

9. Филијалата 40100 — Скопје, за уплатените 
даноци со обврзници на федерацијата и пренесе-
ните средства според точките 7 и 8 од ова упатство 
води евиденција и го известува Републичкиот се-
кретаријат за финансии тримесечно. 

10. Средствата од амортизираните обврзници на 
федерацијата, со кои е уплатен републички данок 
на доход и републички данок од личен доход од 
земјоделска дејност од обврзниците на кои земјо-
делската дејност им е единствено занимање, се 
насочуваат во корист на уплатните приходни смет-
ки 840 и 846. 

Средствата од амортизираните обврзници, со 
кои е уплатен републички данок од вкупниот при-
ход на граѓаните и републички данок од личен до-
ход од земјоделска дејност, од обврзниците на кои 
земјоделската дејност не им е единствено зани-
мање, како и каматата од сите амортизирани обврз-
ници се насочуваат во корист на приходната смет-
ка 840-6212 — „Други републички приходи". 

11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 06-254/1 Републички секретар 
7 февруари 1975 година за финансии, 

Скопје Ристо Филиповски, с. р. 

30. 
Врз основа на член 86 од Законот за средното 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 24/70), 
Републичкиот секретаријат за образование и наука 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИ ВО 

УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во член 3 од Правилникот за полагање на ис-

пити во училиштата за средно образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 35/72), по став 1 се додава 
нов став 2 кој гласи: 

„За лицата вработени во странство испити за 
одделно занимање можат да се полагаат и надвор 
од седиштето на училиштето односно во земјата 
каде времено се вработени. 

Испитите од претходниот став можат да се по-
лагаат по одобрување од Републичкиот секретари-
јат за образование и наука." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

неговото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Дел. број 07-3478/1 Републички секретар за 
20 декември 1974 година образование и наука, 

Скопје Љупчо Бутровски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КОЧАНИ 

50. 
Врз основа на член 9 став 6 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 22 точка 9 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ко-
чани, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување, на седницата на собо-
рите на делегатите работници — корисници на ус-
лугите и на делегатите — даватели на услугите, 
одржана на 26 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 

1975 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање за 1975 година се определува во височина од 
7,25% од бруто личниот доход и другите примања, 
во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 2,80%, 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — од 
4,45%. 

Стапките на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се определува и тоа: 

— по 0,40% организациите од здружениот труд 
распоредени во Номенклатурата за стопанските об-
ласти од 1—8 од основицата што ја сочинува вкуп-
ниот доход, намалена за износот на законските и 
договорните обврски, 

— по 0,50% сите други организации и интерес-
ни заедници што не формираат доход, основицата 
за пресметување ја сочинува бруто исплатениот ли-
чен доход и други примања. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува по стапка 
во височина од 20% од нето личниот доход, односно 
од основицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата сразмерни на 
стапките односно тарифата на придонесот опреде-
лен од член 1 на оваа одлука. 
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Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање на заводите за вработување за паричниот 
надоместок на привремено безработните лица и на 
уживателите на пензија се определува на 10,13% 
од нето примањата. 

За лицата пријавени во Заводот за вработува-
ње основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица во време за кое се плаќа придо-
несот за здравствено осигурување. 

Ако ВО времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да се 
определи на начин утврден во претходниот став 
бидејќи не се исплатува надомест на привремено 
безработни лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи основицата по која последен 
пат е пресметан придонесот за здравствено осигу-
рување. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај несреќа на работа по стапка од 0,70% од 
исплатениот надомест. 

Член 5 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно член 105 од Законот, при уплатата на при-
донесите за здравственото осигурување и посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство на самиот налог — уплатница да даде 
спецификација за уплатените придонеси по видови 
на правата, со ознака на основиците и на периодот 
за кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот — уплатница согласно со од-
редбите од став 2 на овој член, службата односно 
поштата нема да го прими налогот — уплатница во 
смисла на член 38 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 6 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со Законот, актите на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување на работниците — Кочани и другите оп-
шти акти на Заедницата. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, ќе се применува од 1. I. 1975 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ4. 

Бр. 1628 
26 декември 1974 година Претседател, 

Кочани Никола Соколов, с. р. 

51. 
Врз основа на член 9 став 6 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 22 точка 9 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Коча-
ни, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување, на седницата на собо-

рите на делегатите работници — корисници на ус-
лугите и на делегатите — даватели на услугите, 
одржана на 26 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-
БОТНИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗА-

ШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите на здравственото осигурување во 

постојан месечен износ за 1975 година се плаќаат и 
тоа: 

1. За учениците во стопанството односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работни-
ци, за кои покрај училишната се изведува и прак-
тична настава во работната организација, училиш-
тето или ка ј приватниот работодавец — во износ 
од 10,00 динари за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести. 

2. За лица кои учествуваат во организирани -
јавни работни акции, а кои на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — во износ од 61,00 динари 
од кои: 

— износот од 21,80 динари — на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износот од 35,10 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравствено-
то осигурување; 

— за несреќа на работа — 4,10 динари. 
3. За уживатели на постојана државна помош 

дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет — во износ од 61,00 динари од кои: 

— износот од 23,70 динари — на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износот од 37,30 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравствено-
то осигурување. 

4. За членовите на семејствата на југословен-
ските државјани во странство, кои не се здрав-
ствено осигурени по прописите на земјата во која 
работат или според меѓународната спогодба, а пред 
стапувањето во работен однос во странство имале 
живеалиште на територијата на оваа заедница — ЕО 
износ по член од 36,30 динари од кои: 

— износот од 22,40 динари — на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износот од 13,90 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравствено -
то осигурување. 

5. За лица кои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност — во износ од 61,00 динари од кои: 

— износот од 21,80 динари — на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износот од 35,10 динари — на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износот од 4ДО динари — на име придонес за 
здравствено осигурување за случај несреќа на ра-
бота и професионални заболувања. 

6. За лица кои се наоѓаат на предвојничка обу -
ка, логорување — во износ од 10,00 динари на име 
придонес за здравствено осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести. 

7. За лица — припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за 
Бреме на извршување па задачите на територијал-
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ната одбрана — во износ од 10,00 динари на име 
придонес за здравствено осигурување во случај не-
среќа на работа и заболување од професионално за-
болување. 

8. За учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии, за времето на практичната 
работа во врска со наставата — во износ од 10,00 
динари, и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување за случај несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести. 

9. За лица кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организира 
заводот за вработување — во износ од 10,00 динари 
и тоа само на име придонес за здравствено осигуру-
вање за случај несреќа на работа и заболување од 
професионални болести. 

10. Лица кои работат помалку од половината од 
полното работно време — во износ од 10,00 динари и 
тоа само на име придонес за здравствено осигуру-
вање во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести. 

11. За лицата — припадници на доброволните 
организации на противпожарната заштита — во 
износ од 10,00 динари и тоа на име придонес за 
здравствено осигурување во случај несреќа на ра-
бота и заболување од професионални болести. 

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

ното донесување, ќе се применува од 1. I. 1975 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 1629 
декември 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, с. р. 

ОСНОВНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРУШЕВО 

52. 
Врз основа на член 9 и 18 став 2 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на здравст-
вото и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 5/74), член 23 став 1 алинеја 4 
и член 40 став 1 алинеја 11 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската и основни за-
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње — Прилеп, Собранието на Основната заедница 
на здравството и здравственото осигурување - -
Крушево, на заедничката седница на сите собори 
на делегатите, одржана на 27 декември 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧ-
НИТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВ-
НИТЕ РАБОТИ НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ - КРУШЕВО 

Член 1 
Вршењето на стручните, финансиските и адми-

нистративните работи на Основната заедница па 
здравството и здравственото осигурување — Кру-
шево (во натамошниот текст: Заедница) се обезбе-
дува преку Стручната служба на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп (во натамошниот текст: Стручна служба). 

Стручната служба од претходниот став ќе про-
должи и понатаму да ги врши работите и за дру-
гите самоуправни интересни заедници, фондови, ор-
гани и организации со кои поранешната заедница 
на здравственото осигурување на работниците — 
Прилеп, има постигнато спогодби — договори за вр-
шењето на определени работи од областа на здрав-

ственото осигурување, пензиско-инвалидското оси-
гурување, додатокот на деца, матичната евиденција 
и сл. 

Член 2 
Се овластува секретарот на Општинската заед-

ница на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, како раководител на заедничката Стручна 
служба, да ја врши и функцијата секретар на оваа 
основна заедница со сите права и обврски што про-
излегуваат од вршењето на таа функција. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила оо денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1975 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 
Број 7224 

27 декември 1974 година Претседател, 
Прилеп Васил Мандилоски, с. р. 

ОСНОВНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - МАКЕДОН-

СКИ БРОД 
53. 

Врз основа на член 9 и 18 став 2 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 23 став 1 алинеја 4 и член 40 
став 1 алинеја 11 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општинската и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Македонски 
Брод, на заедничката седница на сите собори на 
делегатите, одржана на 25. 12. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИ-
ТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ-
ТЕ РАБОТИ НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ - МАКЕДОНСКИ БРОД 

Член 1 
Вршењето на стручните, финансиските и адми-

нистративните работи на Основната заедница па 
здравството и здравственото осигурување — Маке-
донски Брод (во натамошниот текст: Заедница) се 
обезбедува преку Стручната служба на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси -
гурување — Прилеп (во натамошниот текст: Струч-
на служба). 

Стручната служба од претходниот став ќе про-
должи и понатаму да ги врши работите и за дру-
гите самоуправни интересни заедници, фондови, ор-
гани и организации со кои поранешната заедница 
на здравственото осигурување на работниците — 
Прилеп има постигнато спогодби — договори за вр-
шењето на определени работи од областа на здрав-
ственото осигурување, пензиско-инвалидското оси-
гурување, додатокот на деца, матичната евиденција 
и сл. 

Член 2 
Се овластува секретарот на Општинската заед-

ница на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, како раководител на заедничката 
Стручна служба, да ја врши и функцијата секре-
тар на оваа основна заедница со сите права и об-
врски што произлегуваат од вршењето на таа 
функција. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1975 година. 
Одлуката да се објави во „Службен весник на 

СРМ". 
Број 7169 

25 декември 1974 година Претседател, 
Прилеп Томо Стојкоски, с. р. 
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Ојласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Зе-
кировски Сабри од село Булачани, сега на работа 
во Западна Германија, застапуван од полн. адво-
кат Горѓи Шатев од Скопје, против тужената Ѓула 
Зекировска, родена Селим од село Булачани, а 
ссга со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Зекировска Ѓула да се 
јави во судот или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно ќе и се определи старател кој ќе ја 
застапува с^ до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2317/74 
година (25) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води гра-
ѓанска постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителката Јевица Сукачева, родена Лазаревска, 
од населба Ѓорче Петров И, ул. „Љубин" бр. 13-6, 
против тужениот Петар Сукачев од Скопје кој 
живеел на истата адреса како и тужителката, 
а сега во неизвесност, вредност 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Петар Сукачев од 
Скопје, сега во неизвесност, во рок од 30 дена да 
ја достави својата адреса лично или писмено или 
пак да определи свој полномошник кој ќе го зас-
тапува во оваа постапка. Во спротивно ќе му би-
де поставен привремен старател кој ќе ги штити 
неговите интереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1800/74 
од 3. II. 1975 година. (17) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пос-
тапка за развод на брак, по правната работа на 
тужителката Алије Демири од село Србица. Ки-
чево, против тужениот Назим Демири од село Ср-
бица, Кичево, сега на работа во СР Германија со 
непозната адреса, под П. бр. 495/74. 

Се задолжува тужениот Назми Демири во рок 
од 30 дена да се јави во судот лично, или да ја 
достави својата сегашна адреса. Доколку во оста-
вениот рок не ја достави сегашната точна адреса, 
ќе му биде поставен привремен старател, согласно 
член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите 
на тужениот во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 495 од 
3. X. 1974 година. (20) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на Миле Илиевски од село Црноец, 
против Наца Илиевска од село Ново Село, сега во 
Австралија со непозната адреса. Поради тоа на 
тужената и е поставен привремен застапник, ад-
вокат Илија Кочовски од Битола, согласно член 
77 став 2 точка 4 од ЗПП, кој ќе ја застапува со 
сите права и должности на законски застапник се 
додека тужената или нејзин полномошник не се 
јават пред судот, односно додека Органот за ста-
рателство не определи старател. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 634/74 
година. (24) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Стојменов Божин Стоил од село Сушица, 
Струмичко, поднесе до овој суд тужба за развод 
на брак против Стојменова, по татко Гогова, Лика 
од село Босилово, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена дол-
жност, го определува за застапник Илиев Боге, 
приправник во Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 478/74. (15) 

Радомир Димитриевиќ од Радовиш поднесе туж-
ба до овој суд за развод на брак против тужената 
Кристина Димитриевиќ од Радовиш, сега со не-
позната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена дол-
жност, го определува за застапник Илиев Боге, 
приправник во Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се решава во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 244/74. (16) 

Марика Ашикова од Струмица, ул. „Кр. Ре-
публика" бр. 34 поднесе до овој суд тужба за раз-
вод на брак против тужениот Ашиков Ванчо од 
Струмица, сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена дол-
жност, го определува за застапник Илиев Боге, 
приправник при Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се решава во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 430/74. (18) 

Јордан Димитров од село Оризари, Кочани, 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак про-
тив тужената Олга Димитриева, со непозната ад-
реса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена дол-
жност, го определува за застапник Илиев Боге, 
приправник при Окружниот суд во Штип, и дело-
то ќе се решава во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 230/74. (19) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд води спор за сопственост Сто-
јановска Цвета од Тетово, против Будимовска 
Паца и Димитриевски Александар од Тетово, сега 
со непозната адреса во Египет. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот или пак 
да достават своја адреса. Во спротивно, по исте-
кот на овој рок, ќе им биде поставен старател кој 
ќе ги штити нивните интереси по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1199 од 
13. XII. 1974 година. (21) 

Пред овој суд води спор за сопственост тужите-
лот Павловски Душан од Тетово, ул. „136" бр. 17, 
против Мирјана Павловска од Тетово, сега со не-
позната адреса, вредност 2.000 динари. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави на судот или 
да достави точна адреса. Во спротивно ќе и биде 
поставен старател кој ќе се грижи за нејзините 
права по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 993/74 
од 6. I. 1975 година. (22) 
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Пред овој суд води спор за законска издршка 
Б "диновска Вела од село Јанчиште, против Бо-
жиновски Јошев Бранко и др. од село Јанчиште. 

Бидејќи тужениот Бранко се наоѓа на работа 
во Западна Германија со непозната адреса, истиот 
се повикува во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас да достави точна адреса или да се 
јави на судот, или постави свој полномошник. Ако 
не се јави во овој рок на истиот ќе му биде поста-
вен привремен старател кој ќе ги штити неговите 
права по спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 13/74 
од 11. I. 1975 година. (23) 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр.96, страна 625, книга II е запишана 
под фирма „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки — Гостивар — Деловна 
единица — Продавница — за мешани стоки „Ру-
дина" во село Чегране, Гостиварско, без својство на 
правно лице. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на мешани стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Кораб" — трговско претпри-
јатие - Гостивар, број 0101/73-14 од 25. XII. 1972 
година, од одржаната седница на 15. XII. 1972 
година. 

Раководител на продавницата е Усеини Ади. 
Деловната единица продавница „Рудина" во 

село Чегране ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
921 од 31. X. 1973 г. (1401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 562, страна 187, книга VIII е запи-
шана под фирма: Работна организација „Жито 
Македонија" — прехранбен комбинат — Скопје -
Филијала во Кичево — Деловна единица — Про-
давница број 7 во село Зајас, Кичево, без својство 
на правно лице. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на леб и бели печива. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на работната организација „Жито 
Македонија" — прехранбен комбинат — Скопје — 
Филијала во Кичево бр. 02-1450 од 5. IX. 1973 го-
дина, од одржаната седница на 27. VII. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Мехмеди Фат-
мира. 

Деловната единица — продавница број 7 во 
село Зајас, Кичево, без својство на правно лице, ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански 1суд во Скопје, Фи. 
бр. 944 од 5. XI. 1973 г. (1402) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 205, страна 272, книга VIII е запишана 
под фирма: „Инпрес" — трговско претпријатие за 
промет со индустриски и прехранбени стоки — 
Скопје — Деловна единица — бифе број 46 во 
Скопје, улица „Автокоманда", без својство на прав-
но лице.Предмет на работењето на бифето е приго-
твување на разни видови скара, продажба на без-
алкохолни пијалоци од сопствено производство и 
продажба и точење на алкохолни пијалоци од други 
претпријатија. 

Бифето е основано со присоединување на Про-
изводното претпријатие „Биљана" — Скопје кон 

„Инпрес" — трговско претпријатие за промет со 
индустриски и прехранбени стоки — Скопје, со 
решението Фи. бр. 235 од 20. Ш. 1973 година. 

Раководител на бифето е Јусуф Муше. 
Деловната единица Б и ф е број 46, без својство на 

правно лице, ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 926 од 31. X. 1973 година. (1403) 

Окружниот стопански суд во Скопје објаву-
ва дека во регистарот на организациите на здру-
жен труд, рег.бр. 1621, страна 132, книга VIII е 
запишана под фирма: „Словенија промет" експорт 
— импорт — Љубљана ООЗТ — Филијала — Скоп-
је, Деловна единица — складиште во село Јурум-
лери, Скопско, без својство на правно лице. Пред-
мет на работењето на деловната единица е про-
мет со текстил, текстилни суровини, бои и лакови, 
метална стока, стакло, автоделови, авто-гуми и пор-
целан. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Словенија промет" ек-
спорт — импорт — Љубљана — ООЗТ Филијала 
Скопје број 266/4 од 19.1.1973 година. 

Раководител на деловната едница е Христовски 
Бранко. 

Деловната единица — Складиште во село Ју -
румлери, Скопско, без својство на правно лице, ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 389 од 31. X. 1973 г. (1404) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 985, страна 491, книга VII е за-
пишано следното: Фирмата на „Бистрапродукт" — 
експорт — импорт — Скопје, Земјоделско-инду-
стриски комбинат за производство на сите земјо-
делски производи, месни производи, јагниња, вол-
на, производство на текстил и трикотажа, домашни 
Ракотворби, килими, теписи, везови и друго, произ-
водство на уметничка резбарија и сувенири, трго-
вија, угостителство и туризам, согласно со одлуката 
на работничкиот совет број 03-1793/1 од 11. V. 1973 
во иднина се менува и ќе гласи: Производно-
прометна работна организација „Бистрапродукт" 
извоз— увоз — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1091 од 5. XI. 1973 година. (1408) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здру-
жен труд, рег.бр. 964, страна 174, книга VIII е 
запишана под фирма: „Македонија спорт" — про-
изводно трговско претпријатие — Скопје — Де-
ловна единица — Продавница број 12, без свој-
ство на правно лице во Скопје, улица „Казанџи-
ска" бб. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на машка и женска трикотажа (лес-
на конфекција). 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Македонија (спорт" произ-
водно трговско претпријатие — Скопје, број 2757/1 
од 12.V.1973 година. 

Раководител на продавницата е Перински Перо. 
Деловната единица — продавница број 12, без 

својство на правно лице во Скопје, улица „Казан-
џиска" бб, ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1075 од 9. XI. 1973 г. (1424) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД) рег. бр. 19, страна 223, книга VIII е запишана 
под фирма: „Интеримпекс" — претпријатие за 
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меѓународна трговија и застапување на странски 
фирми, внатрешна трговија и туризам — Скопје 
— Самостојна хотелско-угостителска организација 
на здружен труд со својство на правно лице „Мет-
ропол" — Скопје — Деловна единица — Работил-
ница за производство на производи од месо за 
угостителски услуги, без својство на правно лице 
во Скопје, улица „Ново скопско сајмиште". Предмет 
на работењето на работилницата е производство 
на производи од месо за угостителството. 

Работилницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Интеримпекс" — Скопје — 
самостојна хотелско-угостителска организација на 
здружен труд со својство на правно лице „Метро-
пол" - Скопје, број 02-578 од 16. VIII. 1973 година, 
од одржаната седница на 23. IV. 1973 год. 

Раководител на работилницата е Топалец Ра-
мадан. 

Работилницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Самостојната хотелско-угостителска ор-
ганизација на здружен труд, со својство на правно 
лице „Метропол" - Скопје, во границите на овлас-
тувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 923 од 9. XI. 1973 г. (1425) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 469, страна 581, книга III е запишана 
под фирма: „Тиквеш" — Агрокомбинат — Кава-
дарци — Деловна единица — Продавница број 2 во 
Скопје, улица „Пазар Тафталиџе", без својство на 
правно лице. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет со флаширани алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

Продавницата е основана со одлука на управ-
ниот одбор на Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кава-
дарци, број 0202/46 од 31. V. 1973 година, од одржа-
ната седница на 26. V. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Копачев Алек-
сандар. 

Деловната единица — продавница број 2 во 
Скопје, улица „Пазар Тафталиџе", без својство на 
правно лице, ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 915 и 917/1973 год. (1427) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 26 ,страна 49, книга II е запишана 
под фирма: Земјоделски комбинат „Изворски", село 
Богданци — Деловна единица — продавница во 
Скопје, улица пазар „Автокоманда", без (својство 
на правно лице. Предмет на работењето на прода-
вницата е промет на мало со земјоделски и гради-
нарски култури. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Земо ј дел скиот комбинат 
„Изворски" село Богданци, број 3259/1 од 21. V. 
1973 година. 

Раководител на продавницата е Шутарова 
Елица. 

Деловната единица — продавница во Скопје ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 671 од 8. XI. 1973 год. (1428) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 26, страна 47, книга II е запишана 
под фирма: Земјоделски комбинат „Изворски" - -
село Богданци - Деловна единица — продавница 
без својство на правно лице во Скопје, пазар „Ае-
родром". Предмет на работењето на продавницата 
е промет на мало со градинарски производи. 

Продавницата е основана со одлука на работ-
ничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Извор-

ски" — село Богданци, број 3259/1 од 21. V. 1973 
година. 

Раководител на продавницата е Станковиќ 
Мара. 

Деловната единица — продавница без својство 
на правно лице во Скопје ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува Комбинатот, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 673 од 8. XI. 1973 г. (1429) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 26, страна 49, книга II е запишана 
под фирма: Земјоделски комбинат „Изворски" од 
село Богданци — Гевгелија, Деловна единица — 
Стовариште во Сарај, без својство на правно лице. 
Предмет на работењето на стовариштето е про-
дажба на земјоделски производи. 

Стовариштето е основано со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Из-
ворски" село Богданци, Гевгелија, број 3260/1 од 
21. V. 1973 година. 

Раководител на стовариштето е Крсте Жочков. 
Деловната единица — стовариште во село 

Сарај ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
Комбинатот, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 674 од 8. XI. 1973 г. ((1430) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 55, страна 288, книга VIII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд „Фото" — 
Скопје, улица „Гуро Ѓаковиќ" број 64 при „Фото-
центар" — претпријатие за фотооптички услуги и 
трговија — Скопје со следните податоци под фирма: 
Основна организација на здружен труд „Фото" — 
Скопје, улица „Гуро Ѓаковиќ" број 64. Предмет на 
работењето на ООЗТ е промет на мало и големо со 
фото-апарати, материјал и прибор, филмови и 
хартија за црно-бела и колор техника, хемикалии, 
геодезија, оптички и мерни инструменти, материјали 
и помагала, електро-акустички производи, авто-
визуелни делови, учила, нагледни средства, по-
магала и кабинети за школи, детски градинки, 
канцелариска и угостителска опрема и прибор, кни-
жарски материјали и прибор, самолеплива и поли-
препиленска трака, амбалажа, машини за при-
готвување на храна и разни производи од брашно, 
како и цвеќиња и аранжирање на цвеќиња, пот-
рошни репроматеријали за индустријата и зана-
етчиството. 

ООЗТ ќе ја потпишува Иванов Кирил, директор. 
Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1051 од 9. XI. 1973 г. (1439) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 595, страна 671, книга III е запишана 
под фирма: Спортско друштво „Вардарски", 
село Богданци, Гевгелија — Посебна угостителска 
единица, без својство на правно лице во Богданци, 
улица „Маршал Тито". Предмет на работењето на 
посебната угостителска единица е вршење услуги 
од угостителската дејност — бифеџиска. 

Посебната угостителска единица е основана со 
одлуката на управниот одбор на Спортското друш-
тво „Вардарски", село Богданци, од одржаната сед-
ница на 23. II. 1973 година. 

Раководител на посебната угостителска единица 
е Љушев Петар. 

Посебната угостителска единица , без својство 
на правно лице во село Богданци ќе ја потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат Љушев Петар, 
раководител и Чакалов Митко член. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 691 од 26. XI. 1973 г. (1453) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 590, страна 569, книга III е запишана 
под фирма: „Бел камен" — трговско претпријатие 
на големо и мало- Кавадарци — Деловна единица 
— продавница број 4 — народна кујна, без својство 
на правно лице во Кавадарци, на Зелено Пазарче. 
Предмет на работењето на продавницата — народна 
кујна е правење на топол оброк "и. скара. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Бел камен" — трговско прет-
пријатие на големо и мало — Кавадарци, број 
02-1246 од 4. IX. 1973 година, од одржаната седница 
на 3. VIII. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Мито Ристов. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
932 од 20. XI. 1973 г. (1455) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1590, страна 435, книга VII е запи-
шана под фирма: „Личанка" — трговско претпри-
јатие на големо и мало — Скопје — Деловна еди-
ница — Продавница број 11 во Кавадарци, улица 
„Браќа Хаџи Тефови" број 38, без (својство на 
правно лице. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на трикотажна и текстилна 
стока. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботната заедница на ,Дичанка" — трговско прет-
пријатие - Скопје, број 2040/26. IX. 1973 година, 
од одржаната седница на 7. III. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Мара Попова. 
Деловната единица — продавница број 11 во 

Кавадарци, без својство на правно лице ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1110 од 21. XI. 1973 г. (1456) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1973 година, рег. број 400, реден број 7 е 
запишана под фирма: Трговско претпријатие на 
големо „Илинден" — Виница, Продавница за про-
дажба на прехранбени артикли — Кочани. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
прехранбени артикли. 

Раководител на продавницата е Атанаска Ива-
нова. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатието, број 01-349/36 од 28. V. 1973 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
142/73. (1553) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 596, страна 675, книга Ш е запишано 
следното: Претпријатието „Центротекстил" — им-
порт-експорт — Белград, улица „Кнез Михај ло-
ва" 1—2, Деловна единица, — Продавница за чев-
ли во Гевгелија, улица „Маршал Тито" број 130, 
без својство на правно лице. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мало на про-
изводи од трговска струка: чевли. 

Продавницата е основана со присоединување на 
Претпријатието за внатрешна трговија „Рефлекс" 
— Белград кон Претпријатието „Центротекстил" 
импорт-експорт — Белград со одлуката на работ-
ничкиот совет од 5. VTI. 1973 година и решението на 
Окружниот стопански суд во Белград, Фи. бр. 1503 
од 4. VI. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Петар Мишев. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Се брише од регистарот на организациите на 
здружен труд од рег. број 445, страна 645, книга П 
Продавницата во Гевгелија, улица „Маршал Тито" 
број 130, на Претпријатието за внатрешна контрола 
„Рефлекс" — Белград, бидејќи се присоединува кон 
„Центротекстил" импорт-експорт — Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 804 од 17. ХП. 1973 година. (1558) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 1645, страна 312, книга VIH е запи-
шана под фирма: „Борово" — југословенски ком-
бинат за гуми и чевли — Борово — Деловна еди-
ница — Продавница, без својство на правно лице 
во Скопје, населба Драчево, „Пазар во населбата 
Драчево". Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на чевли. 

Продавницата е основана со заклучокот на Со-
ветот на секторот за продажба на „Борово" — ју-
гословенски комбинат за гуми и чевли — Борово, 
од одржаната седница на 26. IV. 1973 година. 

Деловната единица — продавница, без својство 
на правно лице во Скопје, населба Драчево, ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува Ботев Димо, 
раководител, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

Ѕ22 од 13. ХП. 1973 година. (1565) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на организациите на здружен труд, 
рег. бр. 1647, страна 316, книга VIII е запишан актот 
за основање под следниот назив: Трговско претпри-
јатие на големо и мало „Ловец" — Скопје, ул. „250'' 
број 20. Предмет на работењето на претпријатието 
е промет со стока на големо и мало и тоа: оружје, 
прибор за оружје, ловечки прибор и муниција, же -
лезарија и метална стока, рибарски материјал и 
прибор, велосипеди, велосипеди со мотори со ре-
зервни делови, водоинсталатерски материјал и 
штрафовска стока, фотоапарати и прибор за фото-
материјали, гуми за велосипеди, авто-гуми и гуми 
за мотори и мотоцикли, сите видови детски играч-
ки со и без механизам, производи од гума, кау-
чук, пластична маса, батериски лампи и батерии за 
батериски лампи, спортски прибор и камп опрема, 
мотори за наводнување и црпки за наводнување 
со резервни делови, патнички автомобили и сите 
резервни делови за автомобили. 

Претпријатието е основано со издвојување од 
„Ловец" — трговско претпријатие на големо и мало 
— Ниш, со одлуката на работничкиот совет број 531 
од 6. XI. 1973 година од одржаната седница на 5. 
XI. 1973 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Владов Ј. 
Живоин, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1473 од 18. ХП. 1973 година. (1566) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1646, страна 314, книга VIH е запи-
шана под фирма: Претпријатие „Центротекстил" — 
импорт-експорт — Белград, ул. „Кнез Михајлова" 
1—2, Деловна единица — Продавница број 3 во 
Скопје, улица „Маршал Тито" број 38, без свој-
ство на правно лице. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мало на производи од 
трговската струка: текстил, кратка и плетена стока 
к конфекција, како и производи од трговската 
струка: чевли. 

Продавницата е основана со присоединување 
на Претпријатието за внатрешна трговија „Ре-
флекс" — Белград кон Претпријатието „Центро-
текстил" импорт-експорт — Белград со одлуката на 
работничкиот совет од 5 јули 1973 година и реше-
нието на Окружниот стопански суд во Белград Фи. 
бр. 1508 од 4. VI. 1973 година. 
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Раководител на продавницата е Нако К а ј дамов. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Се брише од регистарот на организациите на 
здружен труд од рег. број 1006, страна 983, книга IV 
Продавницата во Скопје, улица „Маршал Тито" бр. 
38, на Претпријатието „Рефлекс" — Белград, би-
дејќи се присоединува кон „Центротекстил" — 
импорт-експорт — Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 799 од 17. ХП. 1973 година. (1567) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 343, страна 469, книга П е запишана 
под фирма: Претпријатие „Центротекстил" импорт-
експорт — Белград, улица „Кнез Михај лова" бр. 
1—2 — Деловна единица — продавница за чевли 
ЕО Куманово, улица „Ленинова" број 25, без свој-
ство на правно лице. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба, на мало, на производи 
од трговската струка: чевли. 

Продавницата е основана со спојување на Прет-
пријатието за внатрешна трговија „Рефлекс" — 
Белград кон Претпријатието „Центротекстил" — 
импорт-експорт — Белград, со одлуката на работ-
ничкиот совет од 5. УП. 1973 година и решението 
на Окружниот стопански суд во Белград, Фи. бр. 
1508 од 4. VI. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Филиповски 
Светислав. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Се брише од регистарот на организациите на 
здружен труд, од рег. бр. 333, страна 369, книга И 
Продавницата во Куманово, улица „Ленинова" број 
25, на Претпријатието за внатрешна трговија „Ре-
флекс" — Белград, бидејќи се присоединува кон 
,.Центротекстил" — импорт-експорт — Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 801 од 24. ХП. 1973 година. (1594) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 342, страна 467, книга П е запишана 
под фирма: Претпријатие „Центротекстил" — им-
порт-експорт — Белград, ул. „Кнез Михај лова" 
1—2 ,Деловна единица — продавница за чевли во 
Куманово, „Трг Нова Југославија" бб., без својство 
на правно лице. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мало на производи од трговската струка 
— чевли, како и продажба на галантериска стока 
(кожно-текстилна, кожно-книжна и пластична га-
лантерија). 

Продавницата е основана со спојување на Прет-
пријатието за внатрешна трговија „Рефлекс" — 
Белград кон Претпријатието „Центротекстил" — 
импорт-експорт — Белград со одлуката на работ-
ничкиот совет од 5. Vn. 1973 година и решението на 
Окружниот стопански суд во Белград, Фи. бр. 1503 
од 4. VI. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Јовановски Дра-
гиша. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Се брише од регистарот на организациите на 
здружен труд, при овој суд, од рег. бр. 271, страна 
1061, книга I Продавницата во Куманово, „Трг Но-
ва Југославија" бб, на Претпријатието за внатреш-
на трговија „Рефлекс" — Белград, бидејќи се при-
соединува кон „Центротекстил" — импорт-експорт 
— Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
802 од 24. ХП. 1973 година. (1595) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 765, страна 1421, книга Ш е запиша-
но под фирма: Основно училиште „Коле Недел-
ковски" — Скопје, ул. „Антоние Грубишиќ" број 8. 
Предмет на работењето на училиштето е давање 
општо-образовно образование и воспитување. 

Училиштето е основано од Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје со решението од 26. 
XI. 1956 година (потврда број 15-28294 од 14. ХП. 
1973 година). 

Основното училиште „Коле Неделковски" — 
Скопје ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат Бојаџиски Стефан, директор и Ристиќ Вла-
димира Чедомир, секретар-режисер, во границите 
на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 248 од 26. ХП. 1973 година. (1599) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 621, книга П е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки — Гостивар — Деловна 
единица — Продавница „Добридол" во село Добри-
ло л, без својство на правно лице. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на мешани 
стоки. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Кораб" — трговско прет-
пријатие — Гостивар, од одржаната седница на 19. 
III. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Хасани Расим. 
Деловната единица — продавница „Добридол" 

- село Добридол, без својство на правно лице, ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
918 од 31. X. 1973 година. (1398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 623, книга П е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки — Гостивар — Деловна 
единица продавница „Чајле" во село Чајле, бе? 
својство на правно лице. Предмет на работењето на 
деловната единица е продажба на мешани стоки. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Кораб" — трговско прет-
пријатие — Гостивар, број 0101/73-13 од одржаната 
седница на 23. Ш. 1973 година. 

Раководител на деловната единица е Ферати 
Самет. 

Деловната единица — продавница „Чајле" — 
село Чајле, без својство на правно лице ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 919 од 31. X. 1973 година. (1399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 623, книга П е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки — Гортивар — Деловна 
единица — продавница „Лика" во село Чегране, 
без својство на правно лице. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на мешани стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Кораб" — трговско претпријатие 
- Гостивар, број 0101-73/15 од 23. Ш. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Билали Назми. 
Деловната единица — продавница, без својство 

на правно лице „Лика" село Чегране, ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното претпри-
јатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
920 од 31. X. 1973 година. (1400) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство бр. 321 за VIII одделение, изда -
дено од Основното училиште „Борис Кидрич" — 
с. Старавина на име Ташко Стојановски, с. Гра-
дешница, Битола. (111 в) 

Уверение за ѕидар на име Седудија Османоски, 
с. Пештани, Прилеп. (1118) 

Свидетелство за VI клас гимназија на име 
Благородна Ветаџакоска, ул. „Б. Кидрич" бр. 1/12, 
Прилеп. (1119) 

Свидетелство за I година, издадено од Индус-
триското училиште „Злате Малакоски" — Гости-
вар на име Бранко Димовски, с. Туденци, Тетово. 

(1121) 
Работна к н и ш к а на име Џемаил Сакипи, ул. 

„Бр. Миладинови" бр. 54, Тетово. (1122) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -

Скопје на име Хамиде Сакипи, ул. „29 Ноември ' 
бр. 49, Тетово. (1123) 

Возачка дозвола бр. 704, на име Петко Н а у -
моски, ул. „Бр. Гиноски" бр. 64, Гостивар. (1124) 

Возачка дозвола бр. 2132 на име Владимир 
Тренчевски, ул. ,,В. Кидрич" бр. 210, Гостивар. 

(1125) 
Пасош бр. МА 170732, издаден од ОВР — Скоп-

је на име Боро М и л о в а н о в и ^ Скопје. (1127) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-

новното училиште во с. Грчец — Скопје на име 
Нешат Демири, с. Грчец, Скопје. (1128) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Алексова, Скопје. (1129) 

Свидетелство за положен испит к в а л и ф и к у в а н 
возач, издадено од Индустриското училиште 
Скопје на име Раде Ивановиќ, Скопје. (ИЗО) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благо ј Милановски, Скопје. (1131) 

Индекс бр. 698, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Нада Милошева, Скопје. 

(1132) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -

Скопје на име Родна Димитровска, Скопје. (1133) 
Воена к н и ш к а рег. бр. 4353, серија бр. АГ. 

19551, издадена од Воени отсек — Скопје на име 
Благо ја Т. Трпковски, Скопје. (1134) 

Воена н к и ш к а издадена од Пивка на име Три-
пун Игнатовски, Скопје. (1135) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Соња Костадинова, Скопје. (1136) 

Ученичка книшка , издадена од Осмолетката во 
с. Сара ј на име Ј у с у ф Муамеди. Скопје. (1137) 

Свидетелство за I I I година, издадено од Педа-
гошката гимназија „Никола К а р е в " — Скопје на 
име Гордана Анева, Скопје. (1159) 

Воена к н и ш к а издадена од Прилеп на име 
Тра јче Василев, Скопје. (1160) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сали Демиров, Скопје. (1161) 

Воена к н и ш к а издадена од Постојна на име 
Павле Смичковски, Скопје. (1162) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томе Ра јевски , Скопје. (1163) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Стефка Ра јевска , Скопје. (1164) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бона Димовска с. Драчево, Скопје. 

(1165) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Скопје на име Фатмире Муча, Скопје. (1166) 
Свидетелство за завршено Н и ж е градежно 

училиште „Чеде Филиповски — Даме" — Скопје 
на име Наум Апостоловски, Скопје. (1167) 

Индекс бр. 12706, издаден од Правни ф а к у л -
тет — Скопје на име Миомир Цветановиќ, Скопје. 

(1168) 

Свидетелство за VII I одделение, издадено од 
Основното училиште „Стив Наумов" — Скопје на 
име Гордана Н. Ранчиќ , Скопје . (1169) 

Свидетелство за I I година управна ш к о л а и з -
дадено од Економското у ч и л и ш т е „Борис Кидрич" 
- - Скопје на име Мирјана Манева, Скопје. (1170) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васе Ристоманов Скопје. (1171) 

Индекс бр. 1141, издаден од Медицинскиот ф а -
култет-стоматолошки оддел Скопје на име Мимоза 
Димовска, Скопје. (1172) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Л и л ј а н а и Драган д у р а н о в и , Скопје. 

(1173) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Хасибе Алили, Скопје . (1174) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Таир Ј а ш а р , Скопје. (1175) 
Свидетелство за завршено VII I одделение, и з -

дадено од Работничкиот универзитет — „Благо ја 
Страшков" — Т. Велес на име Кочо Ристов, Т. 
Велес. (1176) 

Свидетелство за завршено VII I одделение, и з -
дадено од Основното училиште „Васил Главинов" 
— Т. Велес на име Македонка Димова, Скопје. 

(1177) 
Работна к н и ш к а издадена од Куманово на име 

Руица Станоевски, Скопје. (1178) 
Свидетелство за I година издадено од АСУЦ 

— Скопје на име Вехбо Козица, Скопје. (1179) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име З е к и ј а Џеладинова, Скопје. (1180) 
Свидетелство за VII I одделение, издадено од 

Основното училиште „Кирил и Методи" с. З е л е -
никово — Скопје на име Б л а ж о Ристовски, Скопје . 

(1181) 
Свидетелство за I к л а с гимназија , издадено од 

Гимназијата „Јосип Б р о з Тито" — Скопје на име 
Сашо Б р а ж а н с к и , Скопје. (1182) 

Свидетелство за VII I одделение, издадено од 
Основното училиште Маџари I I — Скопје на име 
Цанка Здравевска , Скопје. (1183) 

Работна к н и ш к а издадена од Демир Хисар на 
име Борис Јанески, Скопје. (1184) 

Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 
Јордан Јованов, Скопје. (1185) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зи јата „Ј. Б . Тито" — Скопје на име Зоран К у з -
мановски, Скопје. (1186) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ж и в а н Ѓорѓевиќ, Скопје. (1187) 

Индекс бр. 17434, издаден од Правниот ф а к у л -
тет во Скопје на име Лиди ја Кушевска , Скопје . 

(1188) 
Воен^ к н и ш к а издадена од Нови Сад на име 

Исни Динарица, Скопје. (1189) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Б л а г у њ а Стојковска, Скопје. (1190) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Томе Николовски, Скопје. (1191) 
Воена к н и ш к а на име Душан Арсовски, Скопје. 

(1192) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Петар Митрев, Скопје. (1193) 
Индекс бр. 19109, издаден од Економскиот ф а -

култет — Скопје на име Сакип Муртезани, Скопје . 
(1194) 

Свидетелство за I клас , издадено од Гимна-
зи јата „Ј. В. Тито" — Скопје на име Светлана Б о -
гојевиќ, Скопје. (1195) 

Ученичка к н и ш к а за незавршено V одделение 
на име Симјан Савески, ул. „Игман" бр. 3/1, К а -
вадарци. (1196) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Енвер и Скендер Елези, Скопје . 

(1197) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Трајко Каранфилов, Скопје. (1198) 
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Индекс бр. 1267, издаден од Правниот факул-
тет — I степен — Скопје на име Љубица Бу-
бевска, Скопје. (1199) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Трговскиот училишен центар во Скопје на име 
Петко Цацановски, Скопје. (1200) 

Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Виолета 
Велјановска, Скопје. (1201) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Маса Каптедова, Скопје. (1202) 

Службена легитимација рег. бр. 2302, серија бр. 
005302, издадена од РСВР - на СРМ - Скопје 
на име Добри Неделковски, Скопје. (1203) 

Здравствена легитимација на име Димитриј е 
Јосифовски, с. Брусник, Битола. (1204) 

Здравствена легитимација на име Хиријете 
Исени, с. Боговиње, Тетово. (1205) 

Работна книшка на име Петре Крстевски, с. 
Туденце, Тетово. (1206) 

Ученичка книшка за III клас на име Назми 
Селими, с. Нераште, Тетово. (1207) 

Работна книшка на име Грозда Ѓорѓевска, с. 
Јанчиште, Тетово. (1208) 

Свидетелство од I година на име Чедомир Пет-
рески, с. Радиовце, Тетово. (1209) 

Свидетелство од VIII одделение на име Фуат 
Р. Ука, с. Равен, Гостивар. (1210) 

Свидетелство за завршен испит при Индустрис-
кото училиште-текстилен отсек во Битола на име 
Лилјана Ристевска, с. Велушина, Битола. (1211) 

Ученичка книшка од I до V одделение, изда-
дена од Прилеп на име Горица Ангелеска, ул. 
„Раде Ивановска" бр. 43, Прилеп. (1212) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во с. Кривогаштани на име 
Станко Цуцулоски, с. Кривогаштани, Прилеп. 

(1213) 
Диплома за III година, издадена од Училиш-

тето „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Стеван Аце-
ски, с. Заполжани, Прилеп. (1214) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од Училиштето „Крсте Мисирков" — с. Ст. Лапово, 
Прилеп на име Драган Димовски, с. Штавица, При-
леп. (1215) 

Ученичка книшка од VII одделение, издадена 
од Училиштето „К. Мисирков" — с. Старо Лагово 
— Прилеп на име Ленка Чакмакоска, с. Мало Рув-
ци, Прилеп. (1216) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Шакир Секими, ул. „Балиндолска" бр. 95, Гос-
тивар. (1217) 

Уверение за металостругарска дејност на име 
Сдари Шклќим, ул. „Р. Цониќ" бр. 91, Тетово. 

(1218) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Вечерното училиште — Прилеп на име Славе 
Цветковски, ул. „Б. Лопач" бр. 28, Варош, Прилеп. 

(1219) 
Уверение-свидетелство за IV година, издадено 

од Економското училиште Прилеп на име Правда 
Цветаноска, ул. „Ленин" бр. 227, Прилеп. (1220) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од ЕМУЦ „Гуро Салај" - на име Мара Тодорова, 
ул. „Јане Сандански" бр. 30, Битола. (1222) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Сто-
јо Брглески, с. Бешиште, Прилеп. (1223) 

Свидетелство за II година, издадено од Еко-
номското училиште „Кузман Јосифовски-Питу" — 
Прилеп на име Блага Глигороска, ул. „Егејска" 
бр. 29, Прилеп. (1224) 

Свидетелство за И клас, издадено од Индус-
триското училиште „Р. Р. Ричко" Прилеп на име 
Кузман Кадински, с. П. Рувци, Прилеп. (1225) 

Свидетелство за I клас, издадено од Индус-
триското училиште „Р. Р. Ричко" — Прилеп на 
име Кузман Коцински, с. П. Рувци, Прилеп. (1226) 

Работна книшка, издадена од Куманово на име 
Ванчо Спасовски, ул. „Доне Божинов" бр. 26, Ку -
маново. (1227) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Ајет Ајети, ул. „Трифун Ангеловски" бр. 11, Ку-
маново. (1228) 

Работна книшка на име Нуредин Салији, ул. 
„Киро Анчевски" бр. 1, Куманово. (1229) 

Лична карта и ловачка дозвола за пушка ка-
либар 16, издадени од ОВР — Гостивар на име 
Зулфи Даути, с. Градец, Гостивар. (1230) 

Уверение за квалификација на име Борче Даб-
ревски, с. Џепчиште, Тетово. (1231) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Муабије Исаки, с. Раковец, Тетово. (1232) 

Работна книшка на име Абдулаким Салиу, с. 
Пршовце, Тетово. (1233) 

Работна книшка издадена од Загреб на име 
Богомил Митев, ул. „Солунска" бр. 234, Битола. 

(1234) 
Свидетелство за VIII одделение на име Авди-

ја Исмаил, ул. „М. Симески" бр. 20, Гостивар. 
(1235) 

Свидетелство за IV година, издадено од Еко-
номското училиште „Чеде Филиповски" на име 
Менка Србиноска, Гостивар. (1236) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште — Прилеп на име Горѓи Ни-
колоски, ул. „Егејска" бр. 98, Прилеп. (1237) 

Пасош бр. МА - 106746, издаден од ОВР - -
Кр. Паланка на име Изет Шабановски, ул. „Ни-
кола Тесла" бр. 5, Кр. Паланка. (1238) 

Лична карта издадена од СВР — Тетово на 
име Сабрије Мемо, ул. „130" бр. 21 Тетово. (1242) 

Здравствена легитимација на име Ристо Стој-
ковски, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 10, Скопје. 

(1243) 
Диплома за положен завршен испит, издадена 

од Гимназијата „Кочо Рацин" Т. Велес на име 
Миланчо Миланов, ул. „Петре Попарсов" бр. 4. Т. 
Велес. (1245) 

Свидетелство на име Исмаил Маџедин с. Џеп-
чиште, Тетово. (1246) 

Работна книшка на име Љимани Фемин, с. 
Ораше, Тетово. (1247) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Вели Идавер, ул. „Благоја Тоска" бр. 157, Те-
тово. (1248) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основно училиште на име Зилкадри Исеини, с. 
Франгово, Гостивар. (1250) 

Работна книшка издадена од Кратово на име 
Стојко Стевановски, с. Куклица, Кратово. (1251) 

Свидетелство бр. 72/1, за VIII одделение, из-
дадено од Централното основно училиште с. Рас-
теш на име Стоја Коруноска, с. Растеш, М. Брод. 

(1252) 
Ученичка книшка за I и II клас, издадена од 

Индустриското училиште „Р. Р. Ричко" — При-
леп на име Благоја Стојаноски, с. Пашино Рувци, 
Прилеп. (1253) 

Свидетелство од II клас, издадено од Индус-
триското училиште „Р. Р. Ричко" — Прилеп на 
име Димитрија Илкоски, ул. „П. З д р а в е с к и " бр. 15, 
Прилеп. (1254) 

Диплома за завршен земјоделски техничар, из-
дадена од Училиштето „Киро Бурназ" на и,ме 
Драган Николиќ, с. Тромеѓа, Куманово. (1257) 

Свидетелство за II клас, издадено од Економ-
ското училиште — Прилеп на име Снежана Ата-
н а с о в а , ул. „Димо Нареднико" бр. 67, Прилеп. 

(1259) 
Диплома за завршен полуквалификуван работ-

ник молеро-фарбар, издадена од Бирото за з а б о -
лување — Битола на име Радослав Милески, ул. 
,.Сутјеска" бр. 12, Прилеп. (1260) 

Работна книшка на име Селаудин Рушани, с. 
Шипковица, Тетово. (1261) 

Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата „Панче Попоски" на име Муазим Бекири, 
Гостивар. (1262) 

Здравствена легитимација на име Дашмир Ју -
суф Ахмети, с. Челопек, Тетово. (1263) 
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Здравствена легитимација на име Атиша Иља-
зи, с. Желино, Тетово. (1264) 

Работна книшка на име Атанас Мицевски, ул. 
„Гоце Делчев", Делчево. (1265) 

Свидетелство за IV одделение на име Љуба 
А. Мицевска, ул. ,,Гоце Делчев" бр. 55, Делчево. 

(1266) 
Службена легитимација од службата за јавна 

безбедност од СВР — Струмица издадена под бр. 
89 од РСВР на СРМ — Скопје на име Горѓи Јан-
ковски, ул. „Младинска" бр. 37, Струмица. (1267) 

Свидетелство за завршена осмолетка на име 
Насер Сефули, с. Боговиње, Тетово. (1268) 

Уверение бр. 866/23 за стручна способност за 
квалификуван ѕидар на име Милан Стојковски, 
ул. „Никола Тесла" бр. 34, Гостивар. (1269) 

Воена книшка издадена од В. П. 5970 — Ох-
рид на име Панчо Борис Петров, с. Ангелци, Стру-
мица. (1270) 

Диплома гл. книга 232, дел. бр. 506—1 за завр-
шен испит за гимназија на име Александар Те-
мелков, ул. „Ордан Џинов" бр. 6, Т. Велес. (127Г) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Фила Желкова, ул. „Благој Горев" бр. 67, Т. 
Велес. (1272) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Кахил Сејфули, с. Нераште, Тетово. (1273) 

Работна книшка рег. бр. 1648, серија бр. 133023 
на име Шукри Џавида Идризи ул. „Никола Тес-
ла" бр. 14, Тетово. (1274) 

Ученичка книшка за завршено III одделение 
на име Насибе Бајрами, Гостивар. (1275) 

Свидетелство за IV одделение основно учи-
лиште на име Самет Салији, ул. „ЈНА" бр. 204, 
Гостивар. (1276) 

Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назија „Ј. Б. Тито" — Битола на име Цена Цвета-
новска, ул. „Дебар" бр. 203а, Битола. (1277) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Браќа Миладинови" — с. 
Ж в а н на име Трајче Крстевски, с ,Доленци, Д, 
Хисар. (1278) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Никола Тесла" с. Дупјачани — При-
леп на име Илија Наумоски, с. Забрчани, Прилеп. 

(1279) 
Работна книшка бр. 2137, издадена од Прилеп 

на име Славе Јанчески, ул. „М. Пијаде" бр. 203, 
Прилеп. (1280) 

Свидетелство од IV клас, и диплома за завр-
шено хемиско училиште — Прилеп на име Љубе 
Јовановски, с. Дебреште — Прилеп. (1281) 

Здравствена легитимација издадена од Прилеп 
на име Љупчо Станчески, ул. „Питу Гули" бр. 9 
Прилеп. (1282) 

Ученичка книшка од III клас, издадена од 
Индустриското училиште „Р. Р. Ричко" — Прилеп 
на име Ристо Неливаноски, ул. „Иљо Полутешко" 
бр. 22, Прилеп. (1283) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Пецо Даскало" — с. Долнени 
на име Верка Велјаноска, с. Новоселани, Прилеп. 

(1284) 
Уверение за квалификуван ѕидар на име Дра-

гомир Стојановски, с. Огут, Кр. Паланка. (1285) 
Свидетелство за I година на име Благој Фе-

нов, Т. Велес. (1286) 
Работна книшка на име Менка Атанасовска, 

с. Глоѓи, Тетово. (1287) 
Работна книшка рег. бр. 9460. серија бр. М— 

17400, издадена од Тетово на име Стоја Митевска, 
ул. „Ѓ. Петров" бр. 35, Тетово. (1289) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Сребран Јанчев, с. Виничка Кршла, Виница. 

(1290) 
Уверение за стручна оспособеност ѕидар, из-

дадено од ОС — Виница на име Кемал Рашидов, 
ул. „Ванчо Прке" бр. 41, Виница. (1291) 

Работна книшка издадена од ОС — Виница на 
име Јордан Пешов Нецков, с. Лески, Виница. 

(1292) 
Свидетелство за I година, издадено од Гим-

назијата „Горѓи Димитров" — Скопје на име Мир-
јана Крстевска, Скопје. (1296) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душко Л. Симоновски, Скопје. 

(1297) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Дивна Симиќ, Скопје. (1298) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Слободан Медаровски, Скопје. (1299) 
Индекс бр. 14478, издаден од Економскиот ф а -

култет — Скопје на име Виолета Царовска, Скопје. 
(1300) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Вечерното училиште во Ѓ. Петров на 
име Иво Груиќ, Г. Петров. (1301) 

Индекс бр. 18703, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Лидија Стојанова, Скопје. 

(1302) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Основното училиште „Гоце Делчев" — с. Љубан-
ци — Скопје на име Драгица Утковска, с. Љубан-
ци, Скопје. (1303) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатмира Ајдини, Скопје. (1304) 

Свидетелство за II година, издадено од Еко-
номското училиште — „Моша Пијаде" — Скопје 
на име Рада Христова, Скопје. (1305) 

Воена книшка на име Славко Стојменовиќ, 
Скопје. (1306) 

Свидетелство за положен завршен испит за 
радио и телевизиски механичар, издадено од Гос-
тивар на име Зоран Угриновски Скопје. (1307) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бранка Нелковска, Скопје. (1308) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марица Радевска, Скопје. (1309) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Георги Димитров" Скопје на име Зорица 
Ристовска, Скопје. (1310) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
АСУЦ — Скопје на име Васко Стаменов, Скопје. 

(1311) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Доста Христова, Скопје. (1312) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стефан Георгиевски, Скопје. (1313) 
Диплома за положен испит за висококвалифи-

куван електроинсталатер, издадена од Секретари-
јатот за труд — на СРМ на име Весел Али Ре-
џепов, Скопје. (1314) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ќазим Казими, Скопје. (1315) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Пе-
тар Петровски, Скопје. (1316) 

Воена книшка издадена од Осијек на име Дра-
гољуб Митиќ, Скопје. (1317) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Клинчаров, Скопје. (1318) 

Воена книшка издадена од Битола на име 
Видан Павлески, Скопје. (1319) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
основното училиште „26 Јули" н. Ш. Оризари — 
Скопје на име Небат Гани, Скопје. (1320) 

Свидетелство за положен испит, издадено од 
Железничкото индустриско училиште во Скопје, 
на име Богдан Трајковски, Скопје. (1321) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Лил-
јана Жоговска, Скопје. (1322) 

Воена карта бр. 26 за повластено патување, 
издадена од Скопје на име Симеон Златковски, с. 
Агино, Куманово. (1323) 

Индекс бр. 19623, издаден од Филозофскиот 
факултет — Скопје на име Виолета Угриновска, 
Скопје. (1325) 
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Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Имери и Енвер Етхем, Скопје. (1328) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „26 Јули" нас. Ш. Оризари 
- Скопје на име Достана Петрушевска, Скопје. 

(1327) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ратка Миткова, Скопје. (1328) 
Диплома за положен матурски испит, издадена 

од Градежно-занаетчиското училиште — Скопје на 
име Перо К. Петровски, Скопје. (1329) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Поповски, Скопје. (1330) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Основното училиште „29 Ноември" — Скопје на 
име Рахилка Давчева, Скопје. (1333) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимна-
зијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име Пла-
нинка Стојкова, Скопје. (1332) 

Свидетелство за I година, издадено од Авто 
сообраќајниот учил. центар во Скопје на име Трајче 
Стојановски, Скопје. (1333) 

Воена книшка издадена од В. П. 8407 — Илир-
ска Бистрица на име Бошко Ристевски, Скопје. 

(1334) 
Свидетелство за стенодактилографија, издаде-

но од Стенодактилографското училиште во Скопје 
Ца име Невенка Николова, Скопје. (1335) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „29 Ноември" — Скопје на 
име Верка Ристевска, Скопје. (1336) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име Митко 
Митевски, Скопје (1337) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Малиќа Кахровиќ, Скопје. (1338) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимна-
зијата „Горги Димитров" — Скопје на име Не-
бојша Дуровски, Скопје. (1339) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Грозде Трајчевски, Скопје. (1340) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
Средно музичкото училиште во Скопје на име 
Јордан Николовски, Скопје. (1341) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Асије, Анамша, Џулизар, Сафет, 
Сизана и Бедрија Демировски, Скопје. (1342) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од Основното училиште „Васил Главинов" — Скоп-
је на име Екрем Рамадан, Скопје. (1343) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Кирил и Методи" — с. Куч-
ково, Скопје на име Тара Тодоровска, Скопје. 

(1344) 
Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-

јата „Георги Димитров " — Скопје на име Силва 
Китановска, Скопје. (1345) 

Работна книшка издадена од Богданци на име 
Ванѓа К. Тасева, Скопје. (1346) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име Елица Бо-
жиновска, Скопје. (1347; 

Ученичка книшка за I, II и III клас, издадена 
од Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Зоран Бојаџиевски, Скопје. (1343) 

Свидетелство бр. 145 за завршено I клас, из-
дадено од Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров 
на име Зоран Бојаџиевски, Скопје. (1349) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Јасмина Петровска, Скопје. (1350) 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Гоне Трталов, Скопје. (1351^ 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од Основното училиште „Лирија" — Скопје на 
име Бастри Маревци, Скопје. (132i) 

Индекс бр. 307, издаден од Архитектонско гра-
дежниот факултет — Скопје на име ѓорѓи Крстев, 
Скопје. (1352) 

Уверение за положен испит за квалификуван 
работник издадено од Работничкиот универзитет 
— Скопје на име Зоптија Авдиќ, Скопје. (1353) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Сеаре Укова, Скопје. (1354) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „29 Ноември" — 
Скопје на име Радослав Јованов, Скопје. (1355) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санде Сашовски, Скопје. (1356) 

Ученичка книшка за III клас, издадена од 
Економското училиште „Кочо Рацин" — Ѓ. Пет-
ров на име Блага Стојанова, Скопје. (1357) 

Индекс бр. 18542, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Љупчо Алексовски, Скопје. 

(1358) 
Ученичка книшка за завршено IV одделение, 

издадена од Основното училиште „26 Јули" — 
Скопје на име Метуш Џеладинов, Скопје. (1359) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Кава-
дарци на име Цветан Кољов, Скопје. (1370) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катерина Илиевска, Скопје. (1371) 

Ученишка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Основното училиште „26 Јули" --
Скопје на име Џеват Сефер, Скопје. (1372) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено 
од Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Гордана Станковиќ, Скопје. (1373) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Елизабета Мекиќ, Скопје. (1374) 

Ученичка книшка за завршен I клас, издадена 
од ГУЦ — „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Коста Георгиевски, Скопје. (1375) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата ,,Никола Карев" — Скопје на име 
Фанија Ивановска, Скопје. (1376) 

Диплома за положен матурски испит, издадена 
од Гимназијата „Кочо Рацин" — Скопје на име 
Снежана Кочовска, Скопје. (1377) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Дончо Трајков, Скопје. (1378) 

Диплома за завршено дактилографски курс, 
издадена од Работничкиот универзитет — Скопје 
на име Смиља Ранковиќ, Скопје. (1379) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Симеон Николовски Скопје. (1380) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
Гимназијата ,.Георги Димитров" — Скопје на име 
Лилјана Соколовска, Скопје. (1381) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Кемаил Демири, Скопје. (1382) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азем Рецепи, Скопје. (1383) 

Воена книшка издадена од Битола на име 
Горѓи Димов, Скопје. (1384) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Фиданка Марковска, Скопје. (1385) 

Свидетелство за завршено I клас^ издадено од 
Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Ѓоко Серафимовски, Скопје. (1386) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Сами Шакири, ул. К. Мисирков" бр. 26, Куманово. 

(1387) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Мусли Џелили, Скопје. (1388) 
Возачка дозвола бр. 1001, издадена од Валан-

дово на име Ефтим Костадинов, Валандово. (1389) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Вечерното основно училиште „Кочо Ра-
цин" — Скопје на име Маир Мемиши, Скопје. 

(1390) 
Свидетелство за завршено I клас, издадено од 

Економското училиште „Борис Кидриќ" — Скопје 
на име Славица Доневска, Скопје. (1391) 
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Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
Училиштето „Борис Кидриќ" — Скопје на име 
Илија Георгиевски, Скопје. (1392) 

Воена книшка издадена од В. П. — Ниш на 
име Ветон Ибраим, Скопје. (1393) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Трајче и Драги Станковски, Скопје. 

(1394) 
Воена книшка издадена од В. П. Вараждин на 

име Даут Браими, Скопје. (1395) 
Возачка дозвола бр. 4360, издадена од ОВР — 

Тетово на име Сретко Бошковски, с. Челопек, Те-
тово. (1396) 

Работна книшка издадена од Тетово на име 
Авди Абази, Скопје. (1397) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Никола Јовановски, Скопје. (1398) 

Здравствена легитимација на име Васвија Аса-
носка, ул. „Д. Завој" бр. 76, Прилеп. (1399) 

Свидетелство за I клас, издадено од Училиш-
тето „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Мито Здра-
вески, с. Вир, М. Брод. (1400) 

Уверение за завршен курс-швајсер, издадени) 
од Прилеп на име Авни Фејзоски, ул. „Кораб" бр. 
!8Г Прилеп. (1401) 

Свидетелство за положен занатски испит бер-
бер, издадено од Собранието на општината — Кр. 
Паланка на име Блаже Стаев, с. Драчево, Скопје. 

(1402) 
Свидетелство од I година хемиско училиште 

на име Савче Јанева, Т. Велес. (1403) 
Диплома за завршено индустриско рударско 

училиште за квалификуван рудар, издадено од Про-
биштип на име Љубомир Димов, ул. „Димо Најдов" 
бр. 9, Т. Велес. (1404) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Коле 
Стојанов, ул. „Крали Марко" бр. 19, Т. Велес. 

(1405) 
Свидетелство за И клас гимназија на име 

Агим Емини, ул. „С. Пинџур" бр. 2, Тетово. (1406) 
Работна книшка на име Паша А л агиќ, ул. 

„Железничка" бб, Гостивар. (1407) 
Оружен лист бр. 1227, издаден од ОВР — Те-

тово на име Генадиј а Неделковски, с. Брвеница, 
Тетово. (1408) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Ванчо Прке" -
Делчево на име Богдан Ампов Јовановски, ул. 
„Трет" бр. 2, Делчево. (1409) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Текстилното училиште со практична обука — 
Штип на име Љубомир Ј. Чапевски, ул. „29 Ноем-
ври" бр. 2, Виница. (1410) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Училиштето „Даме Груев" — с. Врбјани на име 
Јанко Гошески, с. Врбјани, Прилеп. (1411) 

Свидетелство за осмолетка на име Ноне Јаки-
моски, с. Брвеница, Тетово. (1412) 

Ученичка книшка на име Исмакли Бајрами, 
ул. „Браќа Гиноски" бр. 81, Гостивар. (1414) 

Ученичка книшка на име Ахил Нуредини, с. 
Балиндол, Гостивар. (1415) 

Ученичка книшка на име Гадур Шаини, с. 
Чајле, Гостивар. (1416) 

Свидетелство за осмолетка на име Шазим М,е-
меди, с. Балиндол, Гостивар. (1417) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
на име Бајрамаљи Имери, с. Градец, Гостивар. 

(1418) 
Свидетелство за VIII одделение на име Верка 

Токалеска, ул. „Н. Карев" бр. 3 Т. Велес. (1419) 
Свидетелство за I година, издадено од Средно 

економското училиште — Т. Велес на име Стојан-
ка Блажевска, ул. „Енгелсова" бр. 1, Т. Велес. 

(1420) 
Свидетелство за завршен I клас, издадено од 

Гимназијата „М. М. Брицо" — Делчево на име 
Снежана Манчева, Делчево. (1421) 

Ученичка книшка за I и II одделение на име 
Фатиме Крмези, с. Г. Оризари, Т. Велес. (1422) 

Здравствена легитимација на име Салихи Шкип, 
ул. „113" бр. 36, Тетово. (1423) 

Здравствена легитимација на име Авдија Ха-
тиџе, ул. „Љуботенска" бр. 45, Тетово. (1424) 

Свидетелство бр. 08-1229/56 за квалификуван 
возач на име Мартин Жековски, ул. „Панче По-
поски" бр. 19, Гостивар. (1425) 

Здравствена легитимација на име Илинка Ер-
жаникоска, ул. „Цане Коњарец" бр. 229, Прилеп. 

(1426) 
Свидетелство од II клас, издадено од Училиш-

тето „Н. X. Орце Чопела" — Прилеп на име Гоце 
Илиески, ул. „Гаврилоски" бр. 18, Прилеп. (1427) 

Свидетелство за завршен електросмер, издаде-
но од Училиштето „Злате Малакоски" на име Га-
ни Ислами, с. Вруток, Гостивар. (1428) 

Ученичка книшка на име Љуши Исмаидин, ул. 
„ЈНА" бр. 126, Гостивар. (1429) 

Диплома на име Мартин Жековски, ул. „Пан-
че Попоски" бр. 19, Гостивар. (1430) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Ацо Русковски" — Берово на име 
Васил А. Костовски, Пехчево. (1431) 

Свидетелство за VIII одделение на име Митре 
Крстевски, с. Старавина, Битола. (1432) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Медицинското училиште — Прилеп на име Со-
ња Даскалова, ул. „Ленин" бр. 50, Прилеп. (1433) 

Ученичка книшка на име Валентина Спасев-
ска, ул. „И болнички дел" — 36, Т. Велес. (1434) 

Свидетелство за осмолетка на име Ремзи Бе-
кири, ул. „Корушка" бр. 35, Тетово. (1435) 

Свидетелство за завршена осмолетка на име 
Асани Кадри, с. Лакавица, Гостивар. (1436) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Методи Митевски-Брицо" — Делче-
во на име Душка Ангеловска, Делчево. (1437) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Стопанското училиште „Кочо Рацин" — Би-
тола на име Вангел Чолаковски, с. Нижеполе, Би-
тола. (1438) 

Свидетелство за I клас земјоделско училиште 
на име Лилјана Стаматова, ул. „7 јули" бр. 1, Би-
тола. (1439) 

Свидетелство од I клас, издадено од Училиш-
тето „Н. X. Орде Чопела" - Прилеп на име Вада 
Димова, ул. „С. Џигишиќ" бр. 9, Прилеп. (1440) 

Свидетелство од I клас, издадено од Технич-
коло училиште „Ѓуро Салај" — Битола на име 
Петре Китаноски, с. Крушеани, Прилеп. (1441) 

Свидетелство од I клас, издадено од Гимнази-
јата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Златко Евти-
моски, ул. „Илија В а с и л е с к а бр. 16, Прилеп. (1442) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" - Т. Велес на име 
Савка Костова, ул. „Браќа Капчеви" бр. 25, Т. 
Велес. (1444) 

Работна книшка на име Сулејман Шабани, с. 
Шипковица, Тетово. (1445) 

Школско свидетелство на име Џељадин Ари-
фи, с. Селце, Тетово. (1446) 

Здравствена боречка книшка на име Зендли 
Беадин, с. Боговиње, Тетово. (1447) 

Ученичка книшка на име Зоран Ангелковски, 
у.^, „Гоце Делчев" бр. 41 Гостивар. (1448) 

Ученичка книшка од V до VIII одделение, из-
дадена од Основното училиште „Моша Пијаде" — 
Гостивар на име Ќенан Селими, ул. „Никола Па-
рапунов"" бр. 186, Гостивар. '(1449) 

Ученичка книшка на име Љиља Јанкоска, с. 
Зубовце, Гостивар. (1450) 

Работна книшка издадена од ОС — Виница на 
име Симеон С. Анакиев, с. Градец Виница. (1451) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Стојче Гоцевски, с. Вратиславци, Делчево. 

(1452) 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на член 61 од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 35/73) и член 4 од Правилникот за начинот и 
постапката за отстапување изградба на инвестици-
они објекти, стручната комисија на инвеститорот -
— Фабрика за цемент „Усје" — Скопје 

објавува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување изградба на објекти и тоа: 
1. Далновод 35 kV од Трафостаница 110/35 kV 

С к о п ј е II до Т Ѕ 35/04 k V 
Рудник Говрлево 

2. Комплетирање на една ќелија 35 kV во ТЅ 
Скопје II 

3. Т р а ф о с т а н и ц а 35/04 k V 
во рудник Говрлево 

4. Претсметковната вредност на објектот под 
точка 1 изнесува 2.282.038,00 дин.; за објектот под 
точка 2 изнесува 313.739,00; за објектот под точка 3 
и з н е с у в а 2.166.524,74 дин . 

5. Почетокот на работите ќе биде по потпишу-
вањето на договорот, а рок за завршување на ра-
ботите 4 месеци по потпишување на договорот. 

6. Техничката документација заинтересираните 
организации ќе можат да ја добијат односно извр-
шат увид на истата во просториите на Развојно-
инвестиционата служба на Фабриката. 

7. Понудата мора да содржи: 
а) назив и точна адреса на понудувачот, 
б) поединечна и вкупна цена за извршените 

работи, 
в) рок за извршување на работите. 
8. Документацијата на понудата мора да содржи: 
а) доказ за регистрација, 
б) доказ од СОК за ликвидност на понудувачот, 
в) под кои услови ќе се пресметаат евентуално 

дополнителните работи, 
г) гарантен рок за изведените работи, 
д) стручна работна рака која ќе учествува во 

изградбата, 
е) динамичен план на изведувањето со рокови, 
ж) полномошно на застапникот при јавното 

наддавање. 
9. Понудата и документацијата се поднесуваат 

во одделни запечатени пликови, со назначување: 
,.Понуда за јавно наддавање за изградба на објект", 
а документацијата со ознаки: „документација за 
јавно наддавање за изградба на објекти" на адреса 
Фабрика за цемент „Усје" — Скопје. 

10. Рок за поднесување на понудата е 30 дена 
од денот на објавувањето на јавното наддавање во 
„Службен весник на СРМ". 

11. Јавното наддавање ќе се одржи во просто-
риите на Фабриката за цемент „Усје" — Скопје, на 
третиот ден по истекот на рокот предвиден во т. 
30, а со почеток во 10 часот. 

12. Учесниците на јавното наддавање ќе бидат 
известени за донесената одлука во рок од 8 дена 
од денот на отворањето на понудите. (2?.) 

Претпријатието за производство и пренесување 
на електрична енергија „Електростопанство", Ор-
ганизација за изградба на термоелектрана и руд-
ник „Осломеј", врз основа на Законот за изградба 
на инвестициони објекти и Правилникот за на-
чинот и постапката за отстапување изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 35/73 и бр. 24/74) 

о б ј а в у в а 

К О Н К У Р С 

за јавно наддавање за отстапување изградба со 
проектирање — инженеринг, на армирано-бетонски 
оџак на термоелектраната „Осломеј" ка ј Кичево 
со висина од 180 м. 

Ориентационата вредност за изградба со проек-
тирање на објектот изнесува 12.000.000,00 динари. 

Рокот за довршување на објектот е 31. 12.1975 
година. 

При наддавањето понудувачите се задолжени 
да постапат по условите од овој конкус и по „на-
патствијата на понудувачите" составени од „Елек-
тростопанство" Скопје, Организација за изградба 
на ТЕ; и рудник „Осломеј". 

Техничката документација заинтересираните 
организации можат да ја разгледаат, односно да 
ги подигнат условите и подлогите за наддавањето 
секој работен ден од 10-14 часот во просториите 
на „Електростопанство" — Скопје, „Тиранска" број 
2, X кат. 

Понудата се доставува со цена за комплетна 
изградба на објектот вклучувајќи ги сите градеж-
ни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи, 
кои во потполност ја обезбедуваат стабилноста и 
бараната функционалност на објектот и одвоено 
цена за изработка на идејниот и главниот проект. 
Понудите се предаваат во посебна запечатена об-
вивка со ознака „Понуда за јавното наддавање". 

Покрај понудите во посебна обвивка со ознака 
„Документација за јавното наддавање" се прилага: 

— доказ за регистрација на понудувачот; 
— гаранција во износ од 5% од ориентацио-

ната вредност на објектот со чек или гарантно 
писмо; 

— преглед на расположливите кадри на прет-
пријатието по структура и број, а посебно за струч-
ниот кадар кој ќе биде ангажиран на градилиш-
тето; 

— преглед на расположливата механизација 
и опрема и посебно која ќе биде ангажирана на 
градилиштето; 

— список на изведени слични објекти од по-
нудувачот во својата организација; 

— идејно решение на оџакот со описот на де-
талите и материјалите кои ќе бидат употребени 
при изградбата. Овие податоци мораат да бидат 
такви да можат да се споредуваат понудите и да 
се донесат заклучоци за поволноста на понудата 
и гаранцијата за квалитетот на објектот; 

— план за проектирање и изградба на објектот 
од кој ќе може да се установи дека е загаранти-
ран завршетокот на објектот до 31 декември 1975 
година. 

На понудувачите на коишто не ќе се прифа-
ти понудата, гаранцијата ќе им биде вратена ед-
новремено со известувањето за резултатите од 
наддавањето, а на понудувачот на кој ќе му се 
отстапи објектот, по заклучувањето на договорот 
за градење со проектирање. 

При одлучувањето за отстапување на објектот, 
покрај висината на понудената вредност, ќе се 
земат предвид податоците за составот на технич-
киот кадар и опременоста со механизација на по-
нудувачот, во целина и посебно за оваа градба, 
степенот на здобиеност со искуство во градењето 
на ваков вид објекти, понудениот рок за довршу-
вање на објектот, ценет во реални граници. 

Наддавањето ќе се одржи на 12. 03. 1975 годи-
на во 10 часот во просториите на инвеститорот 
„Електростопанство" — Скопје ,а понудите се 
гфимаат до 9 часот истиот ден, по кој рок понуди 
не се примаат. 

Застапниците на понудувачите треба да имаат 
соодветно овластување за учество на наддава-
њето. 

Наддавањето ќе се одржи ако има најмалку 
две понуди. 

За резултатот од наддавањето понудувачите 
ќе бидат известени по донесувањето на соодветна 
одлука во склад со Правилникот за начинот и 
постапката за отстапување изградба на инвести-
циони објекти — чл. 21, 22 и 23 („Службен весник 
на СРМ" бр. 24/74). (21) 
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Врз основа на одлуката на Работничкиот совет 
на ООЗТ „Производство, преработка, реализација 
и служби за заеднички услуги", донесена на 28. 
I. 1975 година и согласно Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 
24/74), избраната комисија за спроведување на по-
стапката 

о б ј а в у в а 

О Г Л А С 
за прибирање на понуди за изградба на 

Ладилник со капацитет од 6.000 тони 

1. Предмет за отстапување за изградба и изве-
дување се следните работи: градежни, градежно-
занаетчиски и инсталатерски работи на објектот 
Ладилник. 

2. Работите ќе се изведуваат во кругот на се-
гашниот Ладилник. 

3. Видови на работи: сите градежни, градежно-
занаетчиски, инсталатерски, застапени во вооби-
чаена градба како и градежно-специфични работи 
според проектот, заедно со пристапни патишта. 

Избраниот изведувач за градежни работи има 
право да вклучува во извршувањето на работите и 
свои кооперанти, за поедини занаетчиски, инстала-
терски и специјални работи, според условите кои 
ќе се определат со договорот. 

4. Писмената понуда мора да го содржи след-
ното: 

— фирма на понудувачот; 
— податоци за стручен кадар; 
— податоци за техничка опременост; 
— доказ на подносителот" на понудата дека е 

регистриран за изведување на работите; 
— податоци за поважни објекти на кои пону-

дувачот до сега учествувал. 
5. При утврдувањето на поволноста ќе се цени 

следното: 
— вредноста на понудата; 
— можноста на зачувување на рокот; 
— искуството во изградбата на исти или слич-

ни објекти. 
6. Пријавите за конкурсот се поднесуваат на 

адреса: З И К „Винојуг" Гевгелија, ООЗТ „Произ-
водство, преработка, реализација и служби за за-
еднички услуги" со ознака за „оглас за прибирање 
на понуди". 

Рок за поднесување на пријавите е 30 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

7. Разгледувањето на понудите ќе се изврши 
во рок од 5 дена по истекот на рокот за поднесу-
вање на понудите. 

8. Пријавите што не ги исполнуваат условите 
како и оние што ќе бидат доставени по рокот нема 
да ^-идат разгледувани. 

9. Заинтересираните понудувачи поподробни 
информации околу вредноста на објектот и усло-
вите за градење ќе добијат, до рокот за поднесу-
вање на пријави, во дирекцијата на комбинатот. 

10. Одлуката на кој изведувач е прифатена 
понудата ќе биде донесена во рок од 10 дена, од 
денот кога истекува рокот за поднесување на пону-
дите, а работните организации што поднеле понуди 
ќе бидат известени за истото. 

Во се друго ќе се постапи по Правилникот. (20) 

Советот на Природно-математичкиот факул-
тет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставници и соработници и тоа: 
I. Во смисла на член 112 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
49/1974): 

1. за по еден наставник (во сите звања) за пред-
метите: физиолошка хемија; електроника; геоло-
гија; биохемија; одбрани делови од неорганска хе-
мија; радиохемија; инструментална и аналитичка 
хемија; хемија за биолози; аналитичка хемија. 

2. за соработници: за еден асистент при Мате-
матичкиот институт; за еден стручен соработник 
при Физичкиот институт; зар еден асистент при Хе-
мискиот институт; за три асистенти при Биолош-
киот институт. 

П. Во смисла на член 96 и 105 од споменатиот 
закон: 

1. за по еден хонорарен наставник (во сите 
звања) за една година, за предметите: методика на 
биолошката настава и методика на географската 
настава. 

2. за помлади асистенти или асистенти и тоа: 
5 при Хемискиот институт; 2 при Физичкиот ин-
ститут и 1 при Биолошкиот институт. 

Пријавите (во 4 примероци) од кои едната так-
сирана ico 2 динари се поднесуваат во Секретари-
јатот на Факултетот во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Информации во врска со условите може да се 
добијат во Секретаријатот на Факултетот или на 
тел. 61-330 и 61-340. 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 
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