
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 22 август 1966 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XXII 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
15 (4.500) дин Овој број чини 0,24 
(24) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698 

КОНКУРСИ 

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО 
СКОПЈЕ 

Со пријавата на конкурсот кандидатот треба да 
ги приложи потребните документи и список со при-
лози на стручните и научните трудови, 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник ка СРМ". (1176) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 

1. Еден наставник (професор или предавач) по 
предметите француски јазик и методика на наста-
вата по француски јазик, 

2. Еден наставник (професор или предавач) по 
предметите општа ботаника и систематска на рас -
тенијата на шиптарски наставен јазик. 

Кандидатите за овие работни места треба да ги 
исполнуваат условите од чл. 134 од Законот за ви-
сокото школство на СРМ. 

Пријавите по конкурсот со куса биографија, ди-
плома, список на објавените трудови и самите тру-
дови, како и извод за текот на движењето на служ-
бата се доставуваат до Секретаријатот на Педа-
гошката академија. 

Конкурсот трае до 5. IX. 1966 година. (1170) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СОБИРОТ НА 
РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ШУМАРСКИОТ 

ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

Дополнителен К О Н К У Р С 

за избор на еден соработник по пошумување, план-
т а ж а производство и интензивни култури во зва-
ње виш стручен соработник 

У с л о в и : 

— за звањето виш стручен соработник — за-
вршено земјоделско-шумарски факултет — шумар-
ство, стручни и научни трудови и подол-
готрајна работа во научноистражувачка установа. 

СОВЕТОТ ИРИ ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИ-
РИЛ И МЕТОДИЈА" ВО СЕЛО КУЧЕВИШТЕ — 

СКОПСКО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 
1. Еден наставник по математика и физика 
2. Еден наставник по англиски јазик 
Услови: Завршена педагошка академија-соод-

ветна група 
На кандидатите чии што документи не се ком-

плетирани нема да им бидат земени во обзир мол-
бите. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (1175) 

ВО ОВОЈ БРОЈ НЕМА СЛУЖБЕН ДЕЛ 

КОМИСИЈАТА ЗА КАДРОВСКИ РАБОТИ ПРИ 
УСТАНОВАТА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРА-
ЊЕ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Лекар стажер 1 

Услови: 
Кандидатите треба да имаат завршено меди-

цински факултет. 
Плата според правилникот за расподелба на ли-

чен доход на работниците при Медицинскиот цен-
тар Куманово. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите таксирани со 50 пари таксена марка 
се доставуваат до Комисијата за кадровски работи 
при Медицинскиот центар Куманово, соба бр. 33. 

(1174) 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ I 

Општинскиот суд во Скопје I, како првостепен 
парничен суд со решението П. бр. 2802/65 од 2. VI. 
1966 година по правната работа на тужителот ОХИС 
„Наум Наумовски—Борче" од Скопје, против ту-
жениот Крстевски Томислав со непознато место на 
живеење, за отказ на стан, за привремен застапник 
ка тужениот во смисла на чл. 77 ст. 1 т. 4 од ЗПГГ 
го одреди Павле Петрушев, адвокат од Скопје, кој 
ќе го застапува тужениот во постапката се додека 
тужениот или неговиот полномошник не се јави на 
судот, односно се додека органот за старателство не 
не го извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Скопје I, П. бр. 2802/65. 
(46) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

При Општинскиот суд во Кичево се води по-
стапка за докажување на загубеното свидетелство 
за завршено четврто основно одделение во 1935 го-
дина на име Јовески Милосов од село Лисичани. 

Се повикува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведениот документ да јави во 
овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 418/65. 
(45) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано 
од страна на Собранието на општината Струмица 
— Одделение за финансии, надоместок за одземе-
ното селско-стопанско земјиште над дозволениот 
максимум на лицето Агушев Амедов Јашар, бивш 
од село Добрашинци, Струмичко, а сега иселен во 
Турци ја со непознато место на живеење, во износ 
и тоа: 

— во обврзници Н. 2.550,00 динари, 
— во готови пари Н. 1.155,34 динари. 
Се повикува корисникот на депозитот Агушев 

Амедов Јашар да во рок од 3 (три) месеци се јави 
во овој суд лично или прати свој полномошник, за 
расправа на депозитот. 

Доколку во одредениот рок не се јави тој илк 
негов полномошник, депозитот ќе биде распра вен 
во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65. 
(47) 

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано 
од страна на Собранието на општината Струмица 
— Одделение за финансии, надоместокот за одзе-
меното селско-стопанско земјиште над дозволениот 
максимум на лицето Мемишев Салиев Мазлум, 
бивш од село Добрашинци »Струмичко, а сега исе-
лен во Турција со непознато место на живеење, во 
износ и тоа: 

— во обврзници Н, 820,00 динари, 
— во готови пари Н. 371,12 динари. 
Се повикува корисникот на депозитот Мими-

шев Салиев Мазлум да во рок од 3 (три) месеци 
се јави на овој суд лично или прати свој полно-
мошник, за расправа на депозитот. 

Доколку во одредениот рок не се јави тој или 
негов полномошник, депозитот ќе биде расправен 
во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65, 
(48) 

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано 
од страна на Собранието на општината Струмица 
— Одделение за финансии, надоместокот за одзе-
меното селско-стопанско земјиште над дозволе-
ниот максимум на лицето Насуфов Јусуфов На-
суф, бивш од село Нова Маала, Струмичко, а сега 
иселен во Турци ја со непознато место на живее-
ње, во износ и тоа: 

— во обврзници Н. 650,00 динари, 
— во готови пари Н. 296,06 динари. 
Се повикува корисникот на депозитот Насу-

фов Јусуфов Насуф, да во рок од 3 (три) месеци 
се јави во овој суд лично или прати свој полно-
мошник, за расправа на депозитот. 

Доколку во одредениот рок не се јави тој или 
негов полномошник, депозитот ќе биде расправен 
во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65. 
(49) 

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано 
од страна на Собранието на општината Струмица 
— Одделение за финансии, надоместокот за одзе-
меното селско-стопанско земјиште над дозволе-
ниот максимум на лицето Абдулов Иљазов Ќазим 
од село Чанаклија, Струмичко, а сега иселен во 
Турци ја со непознато место на живеење, во износ 
и тоа: 

— во обврзници Н. 300,00 динари, 
— во готови пари Н. 135,79 динари. 
Се повикува корисникот на депозитот Абдулов 

Иљазов Ќазим, да во рок од 3 (три) месеци се јави 
во овој суд лично или прати свој полномошник, 
за расправа на депозитот. 

Доколку во одредениот рок не се јави тој или 
негов полномошник, депозитот ќе биде расправен 
во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65. 
(50) 

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано 
од страна на Собранието на општината Струмица 
— Одделение за финансии, надоместокот за одзе-
меното селско-стопанско земјиште над дозволе-
ниот максимум на лицето Демиров Шерифов Џе-
мал, бивш од село Добрашинци, Струмичко, а сега 
иселен во Турци ја со непознато место на живеење, 
во износ и тоа: 

— во обврзници Н. 3.310,00 динари, 
— во готови пари Н. 1.492,65 динари. 
Се повикува корисникот на депозитот Демиров 

Шерифов Џемал, да во рок од 3 (три) месеци се 
јави во овој суд лично или прати свој полномош-
ник, за расправа на депозитот. 

Доколку во одредениот рок не се јави тој или 
негов полномошник, депозитот ќе баде расправе/* 
во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65. 
(51) 

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано 
од страна на Собранието на општината Струмица 
— Одделение за финансии, надоместокот за одзе-
меното селско-стопанско земјиште над дозволе-
ниот максимум на лицето Јусуфов В. Јусуф, бивш 
од село Нова Маала, Струмичко, а сега иселен во 
Ту рци ја со непознато место на живеење, во износ 
и тоа: 

— во обврзници Н. 1.930,00 динари, 
— во готови пари Н. 868,67 динари. 
Се повикува корисникот на депозитот Јусу-

фов В. Јусуф, да во рок од 3 (три) месеци се јави 
во овој суд лично или прати свој полномошник, за 
расправа на депозитот. 

Доколку во одредениот рок не се јави тој или 
негов полномошник, депозитот ќе биде расправан 
во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65. 
(52) 
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ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Вангел овска Мара, од Битола, улица „Преспа" 

46. поднесе до овој суд тужба за развод на бракот 
против Вангел овски Ванѓел, од Битола, сега во не-
извесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непоз-
ната адреса, се поканува да во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ" да се јави или одреди свој застапник. 
Во противно на истиот ќе му биде одреден застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 24/66. (53) 

Исмаиловска Душанка, од Битола, ул. „Дар 
Самуил" бр. 49, поднесе тужба за развод на бра-
кот против Исмаиловски Кенан, од Битола, сега во 
неизвесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со не-
позната адреса, се поканува да во рок од 15 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или одреди свој застапник. 
Во противно на истиот ќе му биде одреден за-
стапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 509/66. 
(54) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со решение на Собранието на општината 

Струмица број 01-4576/1 од 14. УП. 1966 година, над 
Земјоделската задруга „Беласица" од село Габрово, 
Струмица, е отворена постапка за редовна ликви-
дација. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги из-
мират своите долгови во рок од 30 дена, сметано 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок, нема да се признаваат никакви побарувања 
а долговите според книговодствената евиденција 

се наплатуваат по судски пат. 
Од Ликвидационата комисија (1172) 

Со решение на Собранието на општината 
Струмица број 01-4575/1 од 14. УП. 1966 година, над 
Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола" од село 
Владевци, Струмица, е отворена постапка за ре-
довна ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги из-
мират своите долгови во рок од 30 дена, сметане 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок, нема да се признаваат никакви побарува-
ња, а долговите според книговодствената евиден-
ција ќе се наплатуваат по судски пат. 

Од Ликвидационата комисија (1173) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 440, стр 
639, книга П, е запишан под фирма: Републички 
сточарски центар за селекција и вештачко осеме-
нување — Скопје. Предмет на работењето на Цен-
тарот е: унапредување на сточарското производ-
ство по пат на селекција на добитокот, вештачко 
осеменување, стерилитет, исхрана и други зоотех-
нички и ветеринарски барања во унапредувањето 
на сточарството на СРМ. 

Центарот е основан со соединување на Цен-
тарот за вештачко осеменување и стерилитет на 
Скопска околија и Републичкиот сточарски селек-
ционен центар — Скопје, во една установа со од-
луките на советите на работните заедници и ре-
шението на Собранието на општината Кале — 
Скопје број 02-1570/72 од 27. IV. 1966 година. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува инженер д-р Љубен Атанасов, в д. дирек-
тор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бо. 
205/66. (735) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 378, 
страна 390, книга П е запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на установите Печатарскиот по-
гон во Скопје на Нозинско-издавачката установа 
„Трудбеник" — Скопје, бидејќи со одлуката на 
советот на Новинско-издавачката установа „Труд-
беник" — Скопје број 7 и одлуката на погонот, 
како и согласноста на Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје број 342 од 30. V. 1966 го-
дина, согласноста на Републичкиот совет за Ма-
кедонија — Скопје број 01-640/1 од 22. IV. 1966 го-
дина прерасна во Печатарско претпријатие „Први 
мај" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
224/66. * (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 437, 
страна 626, книга П е запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на установите Центарот за веш-
тачко осеменување Скопје, бидејќи се соединува со 
Републичкиот сточарски селекционен центар — 
Скопје во една установа под назив: Републички 
сточарски центар за селекција и вештачко осеме-
нување — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 204/66. (784) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
декаво регистарот на установите под рег. број 
439, страна 635, книга П е запишано следното 
Се брише од регистарот на установите Републич-
киот сточарски селекционен центар — Скопје, би-
дејќи се соединува со Центарот за вештачко осе-
менување — Скопје во една установа под назив: 
Републички сточарски центар за селекција и веш-
тачко осеменување — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 203/66. (783) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 
240, страна 1184, книга I е запишано следното: 
Горѓи Босилков, досегашен директор на Управата 
за уредување на пазариште — Титов Велес е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За директор на Управата е назначен Димче 
Богданов. Тој установата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува со стариот регистриран пот-
писник Борис Точевски, инкасант, сметано од 28. 
IV. 1966 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 193/66. (604) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 175, страна 732, книга Ш е запишано 
следното: На досегашниот потписник Кузман Узу-
новски, шеф на сметководството на Угостителската 
работна организација „Пелистер" — Скопје му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов потписник на организацијата е назначен 
Балканов Никола, шеф на финансовиот сектор. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува со старите регистрирани потписници и тоа: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Илија Кондевски, службеник, и Мирчевски Аврам, 
директор, сметано од 7. I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје ,Фи бр. 
35/66. (427) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 256, страна 727, книга Ш е запишано 
следното: Досегашниот директор на Претпријатието 
за прикажување на филмови кино „11 октомври" — 
Титов Велес, Миле Симсаров, е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен 
Шескокалов Ристо. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, сметано од 2. Ш 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
118/66. (476) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. Ш. 1966 година под рег. број 13/64, книга П, е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Труј оски Алексо, досегашен 
управник на градежно занаетчиската задруга „Де-
барца" од село Белчишта, Охрид. 

Досегашниот потписник Мојсовски Јанко се на-
значува за директор и потписник на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
117/66. (572) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. Ш. 1966 година под рег. број 109/55, книга П е 
запишано следното: Досегашните потписници на 
Фабриката за електроизолации „11 октомври" — 
Прилеп и тоа: Шуменовиќ Владимир и Спировски 
Спиро се разрешени од должност. 

Се овластува лицето Гешоски Томе, технички 
директор, и Чатлески Петар, комерцијален дирек-
тор, да покрај досегашните потписници Георгиевски 
Димче и Мрмески Гога ја потпишуваат фабриката. 

Од .Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
109/66. (575) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 299 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Трговското прет-

пријатие на големо и мало „Ангросервис" — Кума-
ново и тоа: Стојко Д. Цеков, директор, и Џартовски 
Бранко им престанува правото за потпишување, би-
дејќи се разрешени од должност. 

За нов директор на претпријатието е назначен 
Заковски Ташков Зико. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува со старите ре-
гистрирани потписници и тоа: Рамиз Шакири, Стој-
веновски Јанков Владо, шеф на комерцијалната! 
служба, и Ста ној ковени Ѓорѓија Живко, главен кни-
говодител, сметано од 15. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
217/66. (624) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 275, страна 1005, книга I е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Механич-
кото услужно претпријатие „Агроремонт" — Тетово 
Иван Костовски, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За в.д. директор на претпријатието е назначен 
Дабевски Васил. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува со старите регис-
трирани потписници и тоа: Митовски Вукадин, кни-
говодител, и Симовски Георги, сметано од 15. П. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
87/66. (529) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата! и дуќаните 
под рег. број 663, страна 907, книга П е запишано 
следното: Согласно со одлуката нај работничкиот 
совет од 4. X. 1965 година, како и елаборатот за 
економската оправданост, дејноста на „Семе—Вар-
дар" — специ јализирано семенско претпријатие 
увоз-извоз од Скопје, се проширува и со: продажба 
на мало на натурална семенска стока и разни се-
менски отпадоци, посадочен материјал, средства за 
заштита на растенијата, вештачки ѓубриња и ситен 
алат за земјоделството, која дејност ќе ја обавува 
преку продавницата во Скопје, улица „Цветан Ди-
мов". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
235/66. (656) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 872, страна 59, книга IV е запишано 
следното: Согласно со одлуката! на работничкиот 
совет на Фабриката за разладни уреди и емајли-
рани производи „Горѓи Наумов" — Битола број 
000-10/ХШ од 18. XI. 1965 година, фирмата на Сер-
висот во Скопје на улица „279а" број 50 на фабри-
ката во иднина се менува и ќе гласи: „Георги На-
умов" — фабрика за разладни, емајлирани и лиени 
производи од Битола — Сервис во Скопје, улица 
„Христо Ботев" број 34. 

•Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
144/66. . (530) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број275, страна 1005, книга I е запишано 
следното: На досегашните потписници на Механич-
кото услужно претпријатие „Агроремонт" — Тетово 
и тоа: Дабевски Воислав, в. д. директор, и Митов-
ски Вукадин, книговодител, им престанува правото 
за потпишување, бидејќи се разрешени од долж-
ност. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен Наумовски Миле. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува раздолжува со новоназначе-
ниот потписник Дабевски Воислав, шеф на меха-
ничката работилница и стариот регистриран пот-
писник Симовски Георги, сметано од 25. IV. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 254/66. ( № ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. IV. 1966 година под рег. број 14/63, книга I е 
запишано следното: Досегашните потписници на 
Погонот за агромелиорации и градежи во Битола 
на Земјоделско индустрискиот комбинат „Пелаго-
нија" од Битола Миодраг Гатиќ и Димитрије Сви-
дероски, се разрешени од должност и им преста-
нува правото за потпишување. 

Се овластуваат Митат Мустафа, управник, Јо-
ван Велев и Соња Босилкова, шеф на сметковод-
ството, да го потпишуваат погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 203/66. (705) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. IV. 1966 година под рег. број 3/58, книга V е за-
пишано следното: Им престанува овластувањето за 
потпишување на Никол3 Симоноски, досегашен 
шеф на сметководството, и Аритон Димитриесќи, 
досегашен директор на Градежното претпријатие 
„Градител" од Кичево. 

Се овластуваат инж. Стојко Стојкоски, дирек-
тор, и Славко Грозданоски, шеф на набавен сек-
тор да го потпишуваат претпријатието 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 160/66. (767) 
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Окружниот стопански суд в о Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
а IV. 1966 година под рег. бр. 26/60, книга I е за-
писано следното: За главен директор на Текстил-
ната индустрија „Билјана" од Прилеп е назначен 
досегашниот потписник Тренкоски Јордан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 176/66. (713) 

Окружниот стопански^ суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. IV. 1966 година под рег. број 74/55, книга Ш е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие „Нова трговија" од Струга, 
уште со: производство на леб и печиво и продаж-
ба на истите. 

Оваа дејност е на бившото трговско претпри-
јатие „Снабдител" од Струга кое е припоено кон 
Трговското претпријатие „Нова трговија" од Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 208/66. (734) 

ство на Земјоделско-индустрискиот комбинат »Пе-
лагонија" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 16/66. (745) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот н а претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 432, страна 559, книга II е запишано 
следното: Се бркше од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Земјоделското стопанство „Слога" 
од село Манастирец, Кавадарци, бидејќи се припо-
ј у в а кон Институтот за мас л одај ни семиња — Кава-
дарци, согласно одлуката број 02г-86 од 12. II. 1966 
година на советот на работната заедница на Инсти-
тутот и работничкиот совет на стопанството, како и 
елаборатот за економската оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 169/66. (758) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. IV. 1966 година под рег. бр. 25/61, книга I е за-
пишано следното: Претпријатието за јавни патишта 
од I и П ред од Битола, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските органи-
зации, поради спојување со претпријатијата за јав-
ни патишта од I и II ред од Скопје и Титов Ве-
лес во новоформираното Претпријатие за јавни 
патишта „Македонија пат" — Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на претпријатието бр. 
03—12 од 28. II. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 209/66. (740) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 55, страна 125 е запишано следното: 
На досегашниот потписник н а Фабриката за кон-
фекција „Единство" — Тетово, Рустеми Џемил, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

Потписници на фабриката се: Александар Кр-
стевски, в. д. директор, Страхил Николовски и Ми-
ловановски Рафе. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 190/66. (780) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. IV. 1966 година под рег. број 2/60, книга П 
е запишано следното: Трговското претпријатие 
„Снабдител" од Струга престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, поради припојување кон Трговското претпри-
јатие „Нова трговија" од Струга, а некои продав-
ници и кон Земјоделско-прехранбениот комбинат 
„Струшко Поле" од Струга. 

Ова3 промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на „Снабдител" од Стру-
га број 104-1 од 30. III. 1966 година, одлуката на 
работничкиот совет на „Нова трговија" од Струга 
бр. 27/2 од 30. Л. 1966 год. и одлуката на работнич-
киот совет на „Струшко Поле" — Струга бр. 761 од 
6. IV. 1966 год. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 190/66. ~ (743) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 516, страна 21, книга IV е запишано 
следното: Дејноста на Трговското претпријатие за 
трговија со колонијално-прехранбени, индустриски, 
мешовити и други стоки „Центроиолонијал" — Ско-
пје се проширува и на точка 6 од решението број 
04-4592 од 23. IV. 1964 година со кое му било огра-
ничено продажба на одредени артикли во град 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на претпријатието и решението на Собранието 
на општината Кале — Скопје број 06-5543 од 7. V. 
19бб година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 299/66. (789) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. IV. 1966 година под рег. број 37/55, книга III е 
запишано следното: Трговското претпријатие „На-
роден магазин од Струга, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, поради припојување кон Трговското претпри-
јатие „Нова трговија" од Струга. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на „На-Ма" од Струга 
број 39-1 од 28. I. 1966 година и одлуката на работ-
ничкиот совет на „Нова трговија" од Струга бр. 
27/2 од 30. I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фк 
бр. 191/66. (744) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. I. 1966 година под рег. број 14/63, книга I е за-
пишано Конституирањето на Земјоделското стопан-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 786, страна 599, книга III и под рег. 
број 796, страна 671, книга Ш е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Продавницата во Ско-
пје, улица „Железничка" број 2 и на Стовариштето 
во Скопје, улица „250" број 12 на „Радулашка" фа-
б р и к а за метален намештај и жичани производи — 
Београд, Благоја Алтаиовски, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. За 
но® раководител на истите е назначен Димитровски 
Петар, кој ќе ги потпишува, задолжува и раздол-
ж у в а в о границите на овластувањето, сметано од 
28. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 259/66. (791) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. Ш. 1966 година, рег. број 11/66, книга I, е за-
пишано под фирма: Претставништво со билетар-
ница во Прилеп на Претпријатието за автотран-
спорт и меѓународна шпедиција „Транскоп" — 
Скопје. Предмет на работењето на претставништвото 
е: ќе ги врши сите работи од автобускиот и друм-
скиот сообраќај (товарни возила). 

Претставништвото е основано од Претприја-
тието „Транскоп" од. Скопје со Одлука од работа 
чкиот совет С. бр. 17/1 од 17. IX. 1965 година. 
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Претставништвото ќе го потпишува Христовски Ан-
дон Јордан, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 154/66. (559) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. Ш. 1966 година, рег бр. 8/66, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп на Прет-
пријатието за производство на, добиточна храна, 
жита, грав и ор::з „Банат" од Скопје. Предмет на 
работењето иа продавницата е: продажба на до-
биточна храна од с о ш и е н о производство, браш-
но, грав, ориз и производи од мелничката инду-
стрија. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Банат" од Скопје, со одлука од работничкиот со-
вет број 3515 од 20. IX. 1965 година и решението 
од Општинското собрание — Прилеп број 04-6954/65 
од 5. П. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Печијарески 
Киро, а ќе ја потпишува лицето штсј е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 120/66. (560) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. Ш. 1966 година, рег. број 7/66, книга I, е запи-
ш а а под фирма: Трговско претпријатие на големо 
и мало „3 ноември" од Прилеп, Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: продажба на животни 
намирници и предмети за куќни потреби, цигари 
и кибрит, овошје и зеленчук и нивни преработки 
и откуп на овошје и зеленчук, мешовита индустри-
ска стока, метални производи, велосипеди, машини 
за шиење, метале!: прибор и друго, врши угости-
телски услуги, градежен материјал, јаглен, огрев 
и дрво, мебел, месо, риба и нивни преработки, жив 
добиток и живина, вршење на кланички услуги, 
откуп и преработка на црева, таксени марки, вред-
носници и хартии од вредност. 

Претпријатието е основано со соединување на 
трговските претпријатија „Црници" и „29 ноември" 
и Претпријатието за снабдување „Исхрана" од 
Прилеп, со одлука од работничкиот совет од 10. 
III. 1966 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Ноне Варош-
лија, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 137/66. 0561) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
дон 3. III. 1966 година, рег. број 4/66/1, е запишана 
под фирма: Работна единица — Фил рј јал а во При-
леп на Осигурителниот завод за СРМ — Скопје. 

Филијалата, во смисла на Основниот закон за 
осигурителните заводи и заедници на осигурува-
њето и Статутот на Заводот спроведува: 

— задолжителни осигурувања одредени со со-
јузен закон, 

— доброволни осигурувања одредени со заклу-
чок на Југословенската заедница на осигурува-
њето, 

— доброволни осигурувања одредени со заклу-
чок на Заводот. 

Филијалата организира и спроведува, согласно 
важечките прописи, мерки за спречување, наста-
вување опасности од кои е извршено осигурува-
њето на имоти или лица (превентивни мерки), како 
и мерки за намалување на штетите на осигурени-
те имоти ако настапи опасност {репресивни мерки). 

Филијалата^ работи на подрачјето на општини-
те: Прилеп, Крушево и Македонски Брод. 

Филијалата е основана од Осигурителниот за-
вод за СРМ — Скопје, со привремена одлука на 
привременото собрание на Осигурителниот завод 
за СРМ од 26. II. 1966 година, 

Филијалата ќе ја потпишува Љубе Василески, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 101/66. (562) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дела во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 77, страна 1023, книга III, е запишана 
под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија 
„Треска" од Скопје — Продавница за намештај во 
село Богданци. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на мало на производи од соп-
ствено производство на претпријатието, како и 
продажба на производи од други дрвно-индустри-
ски претпријатија за дополнение на асортиманот 
на продавницата. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
од Скопје, а согласно со решението на Собранието 
на општината Гевгелија број 02-7153/1 од 15. ХИ. 
1965 година. 

Раководител на продавницата е Минев Адам. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Окопје, Фи 
бр. 23/66. (608) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 450, страна 675, книга II, е запишана под 
фирма: Комерцијална банка во Гевгелија. Банката 
нема да се бави со давање инвестициони кредити 
за вложување во основни средства. Предмет на 
работењето на банката е: ќе ги снабдува стопан-
ските организации по пат на краткорочни кредити 
со парични средства за производство и промет; ќ е 
дава инвестициони кредити за станбена и кому-
нална дејност и кредити за вложување во трајни 
обртни средства; ќе ги прибира слободните парич-
ни средства од општествените и правните лица како 
и граѓаните (влогови на штедење, орочени депо-
зити, издава обврзници и благајнички записи) во 
склад со позитивните прописи; ќе Дава кредити 
на општествени и граѓанско правни лица; ќе дава 
потрошувачки и други кредити на граѓани; ќе 
врши платен промет во земјата за сметка на гра-
ѓанско-правни лица и граѓани; ќе издава банкар-
ски гаранции; ќе врши други банкарски работи во 
име и за сметка на општествените фондови и дру-
ги правни лица; и ќе врши дтоуги банкарски рабо-
ти кои со законски прописи ќе и бидат наложени. 

Банката е основ**:а со одлуката за основање 
број 84/2 од 10. II. 1966 година. 

Комерцијалната банка ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат: Ташев Мицо Лазар, 
в. д. директор, Петров Никола Ванчо, в. д. заме-
ник директор, Костов Ристов Лазар, секретар, К а -
рај анова Петре Донка, шеф на службата долго-
рочно кредитирање, Чунгувска В ангелова Марика, 
шеф на книговодството, и Попов Горѓе Спасо, ш е ф 
на службата краткорочно кредитирање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 140/66. (609) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 449, страна 674, книга II е запишан под 
фирма: Водостопанско претпријатие „Тиквешко 
Поле" — Кавадарци — Погон за експлоатација — 
Кавадарци. Предмет на работењето на погонот е: 
водостопанска услужна дејност (снабдување со 
вода, одржување, прочистување на загадени води 
и др.), одржување, реконструкција и изградба на 
.водостопански објекти и постројки. Погонот може 
поедини работи од својава основна и споредна 
дејност да врши и за потребите на други органи-
зации ако има расположиви капацитети и ако тоа 
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не е на штета на нејзината основна дејност на 
подрачјето на кое е основано. 

Погонот е основан од Водостопанското прет-
пријатие „Тиквешко Поле" — Кавадарци со спо-
јување на Водната заедница „Тиквешко Поле" — 
Кавадарци. 

Погонот ќе го потпишуваат Костадин Манчев, 
директор, Шкартова Нада и Стојанов Јордан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 209/66. (618) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 935, страна 439, книга IV, е запишан под 
фирма: Претпријатие за јавни патишта „Македо-
нија пат" од Скопје — Погон во Скопје. 

Погонот ќе врши работи кои што се предви-
дени во дејностите на Претпријатието за јавни па-
тишта „Македонија пат" — Скопје. 

Погонот е основан со соединување на прет-
пријатијата за јавни патишта од I и П ред; Ско-
пје, Битола и Титов Велес со одлуките на работ-
ничките совети, како погони на новооснованото 
Претпријатие за јавни патишта „Македонија пат" 
— Скопје. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Славко Павлов, в. д. директор, и Недел-
ко Сарџовски, шеф на сметководството на погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 216/66. (635) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 860, страна 1183, книга IV е запишана 
под фирма: „Народна техника" — Трговско прет-
пријатие на големо и мало од Скопје — Продав-
ница број 2 во Скопје, улица „Бит пазар". Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мало на електротехнички материјали и прибор, 
фотографски и оптички апарати, инструменти и 
прибор, научни апарати, инструменти и прибор, 
радиоапарати, телевизори и прибор, спортски при-
бор за бродарство, кајакарство и електричарство, 
книги (стручна литература, антиквитети и уметни-
чки дела, предмети од уметнички занаети). 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Народна техника" — трговско претприја-
тие на големо и мало од Скопје, а_ согласно со 
решението број 06-4137 од 14. III. 1966 година »а 
Собранието на општината Кале — Скопје. 

Раководител на продавницата е Гиновски 
Петар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 187/66. г (640) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат на Основното учили-
ште „Јанкула Јанакиев" — е. Теово под назив: 
„Основно училиште „Јанкула Јанакиев" — е. Теово 
— Титоввелешка околија", се огласува за неважен. 

(3846) 
Загубениот штембил на Рибарско газдинство 

— Београд — Продавница рибе — Скопје под на-
зив: „Рибарско газдинство — Београд — Продав-
ница рибе — Скопје", се огласува за неважен. (3906) 

Загубениот печат на Трговското претпријатие 
за индустриски стоки на мало „Кармин" — Скопје 
под назив: „Трговско претпријатие за индустри-
ски стоки на мало „Кармин" — Скопје" се огласува 
за неважен. (4025) 

Загубените округли печат и штембил на Гра-
дежно-занатскага услужна задруга „Водно" — 
Скопје пон назив „Градежно-занатска услужна 
задруга „Водно" — Скопје", се огласуваат за не-
важни. (4617) 

Загубениот штембил на Претпријатието „Ауто-
македонија" увоз-извоз — Скопје под назив: „Ауто-
м&кедонија" — Скопје", се огласува за неважен. 

(4230) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 562, страна 792, е запишана под фирма: 
Работна организација „Жито Македонија" — пре-
хранбен комбинат од Скопје — Продавница број 
6 во Скопје, населба „Шуто Оризари". Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на сите 
типови брашна, ориз и грав, тестенини и добиточна 
храна. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на работната организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје, а согласно со 
решението на Собранието на општината Кале — 
Скопје број 04-31438 од 21. III. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Цветко Инта-
лизовски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 229/66. (846) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Чекови број АД 398509 и 398511 на Земјоделска-
та задруга „Напредок" — село Кадино, Скопско. 

(4495) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Малиќ Феризи, Скопје. (2977) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Анѓелина Ј. Исаева, Скопје. (2978) 
Здравствена легитимација бр. 331569, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Иван Величевски, Скоп-
је. (2979) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Това С. Димитриева Скопје. (2980) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добре М. Димитриев, е. Ржаничино, 
Скопје. (2981) 

Свидетелство за завршена I година, издадена од 
Училиштето за ученици во стопанство „Димитрије 
Туцовиќ" — Скопје на име Коле Т. Стевевски, 
е. Црешево, Скопје. (2982) 

Здравствена легитимација бр. 184161, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Марија Георгиева, Скопје. 

Работна книшка издадена од Нови Београд на 
име Никола Алексиќ Скопје. (2984) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борка Б. Миленкова, Скопје. (2985) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гурга Стојанова, Скопје. (2986) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скоп-
је на име Блаженка М. Дундовиќ Скопје. (2987) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Румена Јованова, Скопје. (2988) 

Здравствена легитимација бр. 359876, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ирена Чонова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ганимет Рамизи, Скопје. (2990) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Коевски, Скопје. (2991) 

Здравствена легитимација бр. 26830, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Станомир Пејчиновски, 
Скопје. (2992) 

Здравствена легитимација бр. 200107, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Мица Миланова, Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Е лисавета Бошковска, Скопје. (2994) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелица Шело, Скопје. (2995) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Лесковац на име Радојко Цветковиќ, Скопје. (2996) 

Индекс бр. 2701, издаден од Медицинскиот фа -
култет во Скопје на име Десанка Џипковиќ, Скоп-
је. (2997) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Стефановска, Скопје. (2998) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борче А. Бошковски, Скопје. (2999) 

Здравствени легитимации издадеш! од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Александар и Милева Петковски, 
Скопје. (3000) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Радовиш на име Виолета П. Аргирова, Скопје. (3001) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неби Сејдија, Скопје. (3002) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Бафти је ПГ. Хасани, Скоп-
је. (3003) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Ангеловски, Скопје. (3004) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето во е. Грчец на име Исни Џела-
дин, Скопје. (3005) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 289994, 
издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Трипу-
кова, Скопје. (3006 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Марковиќ, Скопје. (3007) 

Свидетелство за завршено I година, издадено од 
Индустриското училиште „Коце Металец" — Скоп-
је на име Костадин Костиќ, Скопје. (3008) 

Здравствена легитимација бр. 102593, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Бранислава Јовчева, Скоп 
је. (3009) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јованче Г. Ристовски, Скопје. (3010) 

Свидетелство за завршено I година заботехнич-
ко училиште на име Трајче Спасов, Скопје. (ЗОП) 

Свидителства за завршено II и Ш година, из-
дадени од Заботехничкото училиште во Скопје на 
име Драга Котевска, Скопје. (3012) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Јованчев, Скопје. (3013) 

Здравствена легитимација бр. 91428, издадена од 
ЗСО — Битола на име Родна Петкова Јуруковска, с. 
Градешница, Битола. (3015) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Горги Котевски, ул. „Охридска" бр. 
99, Битола. (3016) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јелена Петрова, ул. „Јане С а т а н -
ски" бр. 15, Битола. (3017) 

Здравствена легитимација издадена од Битола 
на име Симка Јадиќ, ул. „7 јули" бр. 7, Битола. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Веле А. Крстевски, ул. „Дим. Вла-
хов" бр. 81, Битола. (3019) 

Здравствена легитимација бр. 18800, издадена 
од ЗСО — Битола на име Коста Сарџовски, ул. „Хр. 
Карпош" бр. 7, Битола. (3020) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1349, 
издадена од ЗСО — Кратово на име Загорка М. Ми-
лошевска, е. Куклица, Кратово. (3022) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1412, 
издадена од ЗСО — Кратово на име Драга Арсов-
ска, е. Димонци, Кратово. (3023) 

Работна книшка на име Фатмир Џилоски, е. 
Мислодежда, Струга. (3024) 
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Здравствена легитимација бр. 25313, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Борис Цандов Јованов, 
Неготино. (3025) 

Здравствена легитимација бр. 7314 на име Со-
тир Николов, ул. „4-ти јули" бр. 8, Т. Велес. (3026) 

Здравствена легитимација бр. 30175 на име Зо-
рица Ангелоска, е. Теарце, Тетово. (3027) 

Патна исправа бр. 1094655, издадена од СВР - -
Тетово на име Амет Селмани е. Челопек, Тетово. 

Здравствена легитимација бр. 28152, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Зекије Абди, ул. „М. Ти-
то "бр. 7, Тетово. (3029) 

Работна книшка бр. 35291 на име Илија Тошев-
ски, е. Рата је, Тетово. (3030) 

Работна книшка бр. 1448 на име Хаџи Ќашоли, 
е. Речица, Тетово. (3032) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
.— Филијала — Берово на име Аника Г. Шишев-
ска, Берово. (3033) * 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Берово на име Горѓи Д. Шишевски, 
Берово. (3034) 

Здравствена легитимација бр. 1737, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Станко Крстев Ангелов, 
е. Бање, Кочани. (3035) 

Здравствена легитимација бр. 2634, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Борка 
Златанова, е. Гајранци, Пробиштип. (3036) 

Здравствена легитимација бр. 15242, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Милан 
Димитров, е. Турско Рудари, Пробиштип. (3037) 

Работна книшка на име Симка Миткоска, Маке-
донски Брод. (3039) 

Здравствена легитимација бр. 24413, издадена од 
ЗСО — Битола на име Марија Петрова, ул. „Пара-
лово" бр. 10, Битола. (3040) 

Здравствена легитимација бр. 46693, издадена од 
ЗСО — Битола на име Анастасија Калошева, ул. 
„Даме Груев" бр. 28, Битола. (3041) 

Работна книшка бр. 23990/794 на име Стаменко 
Крсте Симоновић е. Велушина, Битола. (3042) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Цвета П. Ристевска, е. 
Брник, Битола. (3043) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7486, 
издадена од ЗСО — .Кратово на име Светлана Стој-
мирова Јованова, е. Талашманце, Кратово. (3045) 

Здравствена легитимација бр. 30789 на име Ју -
лијана Саздова, Кавадарци. (3050) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мирјана Јованова, Кавадарци. (3051) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Аспарух Јованов Павлов, е. Страхово, Кавадарци. 

(3052) 
Здравствена легитимација бр .61622, издадена 

од КЗСО — Гостивар на име Сава Стојческа, Гос-
тивар. (3053) 

Здравствена легитимација бр. 19805 на име Ах-
мет Јашар Сулејмани, ул. „Ленин" бр. 21, Тетово. 

(3054) 
Здравствена легитимација издадена од КЗСО 

Филијала — Делчево на име Петко Вангелов Стој-
миров, е. Габрово, Делчево. (3056) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Јана Т. Митева, е. Мустафино, Св. Николе. (3057) 

Патна исправа бр. 665012, издадена од ОВР — 
Тетово на име Ајрадин Кучлар, ул. „Караорман" бр. 
23, Тетово. (3062) 

Здравствена легитимација бр. 5276, на име Пав-
лија П. Ангелова, ул. „Н. Н. Борче" бр. 21, Вини-
ца. (3063) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Кочани на име Блашка Ј. Анева, е. Уларци, Ко-
чани. (3064) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а-
Пешт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод »Гоце Делчев" — Скопје 


