
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата Број 26 

Среда, 29 јули 1981 
С к о п ј е 

Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 динари. Овој број чини 20 
Чин. Жиро сметка 40100-603-12498 

356. 
Врз основа на член '376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 10. VII. 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Јовановски Крсте Илија, од Прилеп, 
2. Милановиќ Радомир Александар, од с. Пе-

рунова^ 
3. Оро Стеван Чедомир, од Врање, 
4. Јакимовски Славе Добре, од с. Лисиче, 
5. Ѓуровски Трајан Душан, од с. Белимбегово, 
6. Сто-јков Горѓи Будимир, од с. Кадрифаково, 
7. Караѓошев Ноли Благоја, од Скопје. 

И 
Изречената казна јзатвор во траење од 2 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

,1. Митев Драги Тодор, од с. Селце, 
2. Јакимовски Насе Видан, од с. Речица, 
3. Бекироски Сабри Бари, од Струга, 
4. Митковски Горѓи Стојче, од с. Љубанци. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда do таа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Андреева Горѓи Тера, од Битола, 
2. Спасов (Николов) Тодор Симеон, од Миравци, 
3. Беџети Селим Тефике, од с. Бачишта, 
4. Боев Димо Горѓи, од Кавадарци. 

JV 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Поповски Ристо Тодор, од с. Логоварди. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 5 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Стојчевски Славе Мирко, од Скопје. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 6 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Тодоровски Петар Милан, од Прилеп. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 6 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 2 го-

дини не сторат ново кривично дело на: 
1. Котларсевски Борис Симеон, од Битола, 
2. Николоски Наум Трајко, од Прилеп. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Цветков Никифор Тоде, од Ерџелија. 
IX 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 4 месеци на: 

1. Зеќири Ајет Исеин, од с. Зајас, 
2. Анаков Мефаил Шабан, од с. Криволак. 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 6 месеци на: 

1. Иванов Перо Мито, од Струмица. 

XI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 7 месеци на: 
1. Сотироски Илија Мире, од Кичево. 

XII 
Неиздржаниот дел од изре.чената казна затвор 

се намали за 9 месеци на: 
1. Асип Нухи Дилавер, од Скопје, 
2. Ќерала Ќамлл Музафер, од Гостивар, 
3. Стојаиоиани Илија Драгиша, од Гостивар, 
4. Танчев Илија Аранѓел, од Валандово. 

XIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1.Алиовски Ѓуладин Илјаз, од с. Лабуниште, 
2. Етем Ферит Аднан, од Скопје, 
3. Фазлију Кемал Јашар, од с. Шемшево, 
4. Трајчевски Стеван Крсте, од Битола. 

XIV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година и 6 месеци на: 
1. Ѓорѓиевски Горѓи Гоце, од Охрид, 
2. Новески Васил Марјан, од Охрид, 
3. Стојановски Стево Томе, од Битола, 
4. Христов Методија Христо, од Скопје. 

XV 
Изречената казна затвор во траење од 1 го-

дина и 3 месеци се замени со условна осуда со тоа 
што таа нема да се изврши ако осудениот во рок 
од 2 години не стори ново кривично дело на: 

1. Тренчевски Јован Милан, од Берово. 



Стр. 570 - Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК, НА СРМ 29 јули 1981 

XVI 
Изречената казна затвор во траење од 4 го-

дини и 10 месеци се намали за 2 години и 6 месе-
ци на: 

1. Ристиќ Владета Петар, од Алексинац. 

XVII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 2 годи-ни и 6 месеци на: 
1. Талеска Стојан Мара, од с. Бело Поље. 

XVIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-541 
10. јули 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с.р. 

357. 
Врз основа на член 24, став 1 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1981 година 
(„Службен весник на 'СРМ", бр. 44/80), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕН-

ЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ 
1. Во точката 1 од Одлуката за компензација 

на цената (на лебот („(Службен весник на СРМ" 
бр. 10/81), бројката „2,50" се заменува со „5.30". 

2. Оваа одлука влегува во аила наредниот ден 
од денот (на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 16 јули 198.1 година. 

Бр. 23-1562/1 
22 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот савет, 
Благој Попов, с. р. 

358. 
Врз основа на член 18, став 1 од Законот за 

адвокатурата и другите надоен на правна помош 
(„Службен весник на СРМ" бр. 6/72 и 13/78), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА 
НАГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ НА АД-

ВОКАТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
1. (Се дава согласност на Тарифата за награ-

дата -и надоместокот на трошоците за работата на 
адвокатите иа Адвокатската комора на Македонија, 
донесена на XXIX редовно годишно собрание на 
Адвокатската комора на Македонија, одржано на 
7. XII. 1980 година. 

2. Оваа одлука влегува во аила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
CPIM". 

Бр. 23-628/1 
16 јули 198.1 година 

Скопје 

359. 

Врз основа на член 22 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за 
почеток со работа и вршење на дејноста на Фар-
мацевтскиот факултет во Скопје предвидени во 
член 19 од Законот за високото образование. 

2. Решението влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 23-1425/1 
9 јули 1961 (година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

360. 

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА УРБАНИЗАМ 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за урбанизам дипл. инж. арх. Мославац 
Антун, началник на Одделението за аналитика и 
планирање во Секретаријатот за урбанизам, кому-
нални работи и сообраќај на Собранието на град 
Скопје. 

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

Број 17-1327/1 
18 јуни 1081 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

361. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР 

ЗА ИНДУСТРИЈА 

1. Се разрешува од функцијат,а советник на 
републичкиот секретар за индустрија Боро Равњан-
ски, поради исполнување на условите за пензија, 
сметано од 1. VII. 1981 година. 

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

Број 17-1828/1 
18 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
. на Извршниот совет, 

Благој Попов, с.р. 

Претседател 
'на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 
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362. 
Врр основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Соб,ранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

1. Се разрешува од функцијата советник на 
директорот на Републ,ичкиот хидрометеоролошки 
завод Киро Јорданов, поради исполнување на ус-
ловите за пензија, сметано од 1. VII. 1981 година. 

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

Број 17-1329/1 
18 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с.р. 

363. 

Врз основа на член 33 од Законот з.а Изврш-
ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/77), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-

НИК НА НАЧАЛНИКОТ НА БИРОТО ЗА 
ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се разрешува од функцијата советник еа 
началникот на Бирото за претставки и поплаки на 
Извршниот совет Борис Чевревски, поради испол-
нување на условите за пензија, сметано' од 1. VII. 
1981 година. 

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

Бр. 17-4330/1 
18 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попрв, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

267. 

Врз основа на член 13 став 1, алинеја 3 од Са-
моуправната спогодба за здружување на општин-
ските СИЗ (на здравств.ото и здравственото осигу-
рување BIO Републичката СИЗ на здравството и 
'здравственото осигурување, со прашањето на Ре-
публичката СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје, на заедничка седница во 
сите собори на делегатите, одржана на 23 јуни 
Ш 1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ СИЗ НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Во Одлуката за утврдување на Листата на го-

товите лекови што можат да се издаваат на рецепт 
на осигурените лица, на товар на средствата на 
општинските СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 22/77, 
46/77, 26/78, 9/79, 21/79, 43/79 и 39/80), Листата се 
дополнува со следниве лекови: 

Назив на л екат Производител Форма на лекот Забелешка 

1. Alkornin Alkaloid tableti, kapki 
2. Arifon Zorka drazei 
3. Benzedin Galenika tableti 
4. Bimipen Galenika tableti, sirup, kapki za deca 
6. Dugodol Alkaloid tableti 
6. Feralit-U Farmakos granuli 
7. Flugalin Galenika drazei 
8. Folan Farmakos tableti 
9. Galinok Galenika drazei 
10. Guttalax Lek kapki 
11. Jusotal Zdravlje tableti 
12. Lomilan Lek tableti, tabl. retard 
13. Mikro Bizmut Farmakos prasok 
14. Mikro Bizmut, pektine Farmakos prasok 
15. Naf Bosnalijek tableti 
16. Neo Gilurytmal Farmakos tableti 
17. Niflam Alkaloid kapsuli 
18. Operil Lek sprej, kapki za deca 
19. Penbritin Forte Pliva suva smesa za sirup 



Стр. 572 - Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК, НА СРМ 29 јули 1981 

20. Polyginax 
21. Portalak 
22. Plisulfan R + 

cink sulfan 
23. Solcoseryl 
24 Tinidil 
25. Viru merz Serol 

Bosnalijek 
Belupo 
Pliva 

Alkaloid 
Pliva 
Farmakos 

vaginalni kapsuli 
sirup 
mast za oci 

zele, mast 
lingvaleti 
mast 

II 
Оваа одлука влегува во аила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 1101-696/1 
23 јуни 198 година 

Скопје 
Претседател на емисијата, 

проф. д-(р Душко Теодосиевски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 
Окружниот стопански суд во Ско,пје со реше-

нието Фи. бр. 865 од 26. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1581-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето — поблис-
ката адреса на „Пламен" — монтажно чинот ал ат вр-
ска задруга со различна одговорност, Скопје, ул. 
„Чаирска" бб, со следните податоци: Седиштето на 
„Пламен" — мантажно-инсталатерска задруга со 
различна одговорност, ул. „Чаирска" бб, се менува 
и гласи: „Пламен" — монтажно-инсталатерска за-
друга со различна одговорност — Скопје, ул. „Вељ-
ко Влаховиќ", кула III, Градски ѕид бр. 19. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 865/81. (18)1) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 347 од 9. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-49-0-0-0 ја заниша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Јан Амос 
Каленски", — ЦО — Скопје, ул. „Варшавска" бр. 
23, со -следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Стаменко Поп Арсов, в. д. директор, а 
се запишува како нов застапник Владо Шарковски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд bio Скопје, Фи. 
бр. 347/81. (138) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 333 од 6. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-86-0-0-0 ја запиша ВЈО суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Новинско-издавачката организација 
„Трудбеник", Ц. О. - Скопје, ул. „12 ударна бри-
гада" бр. 2-а, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник на работната организација 
Симон Ивановски, директор — главен и одговорен 
уредник, а се запишува како нов застапник За-
фировски Илија, директор — главен и одговорен 
уредник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 333/81. (139) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 101 од 6. IV. 1,981 година, на регис-
тарска влошка бр. 57 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ОСИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Битола, Основна заедница — Би-
тола, со следните податоци: Основната заедница 
ќе ја застапува Васил Василевски, в. д. секретар, 
со неограничено овластување. 

'Му престанува овластувањето на м-р Кирил 
Крстев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 101/81. (141) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 282 од 9. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1650-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Караџица", Р. О. село Па-
тишка Река, Скопско. 

Задругата е основана со самоуправната спогодба 
за здружување од 27. XII. 1980 година. 

Основачи на задругата се: Ејуповски Етем, с. 
Патишка Река, 'скопско; Незировски Џеладин, с. 
Патишка Река, скопско; Дураковски Сабри, с. Ело-
во, скопско; Раман Арифи, е. Црн Врв, скопско; 
Дураковски Мемед, село Елово, скопско; Најдарев-
ски Бајрам, с. Патишка Река, скопско; Мухаре-
мовски Ј-онуз, с. Патишка Река, скопско; Бешировски 
Азиз, с. Патишка Река, скопско; Ајдаровски Амди, 
с. Патишка Река, скопско; Мемишковски Љатиф, 
с. Патишка Река, скопско; Мемишковски Шабан, 
с. Патишка Река, скопско; Адамовски Наип, с. Па-
тишка Река, скопско; Запровски Зејнун, с. Патиш-
ка Река, скопско; Мемишовски Ејуп, с. Патишка 
Река, скопско; Реџеновски Ариф, с. Патишка Река, 
скопско; Мемедовски Асип, с. Патишка Река, скоп-
ско; Ибраимовски Рамадан, с. Патишка Река, скоп-
ско; Есатовски Џеладин, с. Патишка Река, скопско; 
Јандровски Авзи, с. Патишка Река, скопско; Аде-
ловски Зуибер, с. Патишка Река, скопско; Ајда-
ровски Азиз, с. Патишка Река, (скопско; Мемедов-
скм Адрис, е. Патишка Река, 'скопско; Eijутовски 
Ариф, с. Патишка Река, 'скопско; Муаремовски 
Бедџет, ,с. Патишка Река, скопско; Бешировски Хај-
радин, с. Патишка Река, скопско; Хајдаровски Хај-
радин, с. Патишка Река, скопско; Рамадановски 
Асим, с. Патишка Река, скопско; Јашаровски Азис, 
с. Патишка Река, скопско; Халиловски Халил, с. 
Патишка Река, скопско; Адиловски Исмет, с. Па-
тишка Река, скопско; Мухаремовски Шукри, с. Па-
тишка Река, скопско; Вмровски Ука, е. Црни Врв, 
скопско; Рамановски Афер, е. Црни Врв, скопско; 
Бајрамовски Јусуф, с. Црни Врв, скопско; Муста-
фовски Тефик, с. Држилово, скопско; Беќировски 
Ајриз, с. Ело1в(о, скопско; Салијваски Илјас, с. 
Држилово, скопско; Веселовски Зекир, с. Држи-
лово, скопско; Џеладиновски Шемо, с. Елово, скоп-
ско; Бешировски Ќерим, с. Елово, скопско и Усе-

иновски Зулфи, с. Патишка Река, скопско. 
Основни дејности: 
— организирање и унапредување на сопстве-

ното земјоделско и сточарско производство, како и 
производството на здружените земјоделци и инди-
видуалните производители стапувајШи со нив во 
кооперативни односи; 
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— -набавка и продажба, на репроматеријали и 
земјоделски машини и орудија за потребите на за-
другата, здружените земјоделци и индивидуалните 
производите ли-кооперанти и на сите (видови индус-
триска стока за широка потрошувачка; 

— вршење земјоделски услуги со своја земјо-
делска механизација и здружување на механиза-
цијата на здружените земјоделци со цел за оства-
рување на програмирано користење на машините и 
планско производство; 

— откуп и промет на сите видови земјоделски 
производи, жив добиток и добиточни производи, 
шумски шоојдсши, лековити растенија и др.; 

— преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

— откуп, преработка и пласман на техничко и 
огревно дрво и градежни материјали и амбалажа; 

— изработка, откуп и пласман на домашни Ра-
котворби; 

— унапредување на сл атков о,дното 'рибарство и 
пчеларство; 

— штедно-кредитно работеше (прибирање на 
парични средства и давање на зајмови); , 

— организирање и пружање на угостителски и 
хотелски услуги и развој на селскиот туризам; 

— организираше дејности за подобрување на 
условите за живот и работа во населените места 
каде делува задругата, преку формирање на зана-
етчиски работилници, одделни сервиси, комунални 
објекти, детски установи и др.; 

— организира соодветни дејности и капацитети 
за подобрување на културниот, просветниот и 
спортскиот живот; 

— вршеше на сите услуги и пружање на струч-
на помош во врска со организацијата и унапреду-
ваше на земјоделското и ,сточарското производство. 

Земјоделската задруга во правниот промет со 
трети лица истапува неограничено во свое име 
и за 'своја сметка. 

За обврските на Земјоделската задруга сторе-
ни во правниот промет со трети лица одговара со 
сите свои средства. 

За обврските на Задругата емчат и задругари-
те во износ од 2.000,00 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапуваше е Незировски 
Џеладин, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во. Скопје, Фи. 
бр. 282/8,1. (140) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 102 од 6. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 56 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
ваше на Самоуправната интересна заедница за ста-
росно осигуруваше на земјоделците на општината 
Битола со следните податоци: Име на лицето ов-
ластено за застапуваше: Васил Василевски, в. д 
секретар, без ограничуваше. 

Му престанува овластувањето на м-р Кирил 
Крстев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 102/81. (142) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 42 од 27. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 590 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
ваше на РО за основно образование и воспитание 
„Кирил и Методиј" — Охрид, со следните подато-
ци: Име на лицето овластено за застапуваше: Фи-
липоски Голуб Филип, претседател на колегијал-
ниот работоводен орган на работната организација, 
со неограничени овластуваша. 

Му престанува овластувањето на Илоски Ата-
нас. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 42/Ш. (143) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 90 од 25. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 281 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
ваше . на Заштитната работилница за рехабилита-
ција и залаел ување на инвалидизирани лица „Елан" 
— Прилеп, со следните податоци: Име на лицето 
овластено за застапување: Грошески Кирил, ди-
ректор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 90/81. (144) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 53 од 11. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 636 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Центарот за печат и радио — Ресен со 
следните податоци: Име на лицето овластено за 
застапување: Зоран Димитриевски, директор, со не-
ограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 53/8il. (145) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 27 од 24. II. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-178-0-0 го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Комунал-
ната работна организација „Водовод", ЦО — Ко-
чани со следните податоци: Досегашната дејност на 
Комуналната работна организација „Водовод", ЦО 
од Кочани се проширува со: 

— изградба и одржување на водоводни, кана-
лизациони и хидро-градежни објекти. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 27/81. (147) 

Окружниот стопански суд bio Штип со реше-
нието Фи. бр. 42 од 11. III. 19811 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-592-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за па-
тишта со ЦО — Кочани. 

Основни дејности: 
— ја утврдува политиката за изградба, одр-

жување и реконструкција на патната и уличната 
мрежа во општината; 

— донесува планови и програми за изградба, 
реконструкција, одржување, користење и развој на 
патната и уличната мрежа во општината; 

— утврдува основи на изворите на основните 
(средства и мерки за нивното остварување; 

— работи на материјата и поттикнува иници-
јативи за воведување на месни самопридонеси за 
изградба, реконструкција и одржување на патната 
и уличната мрежа во општината; 

— одлучува во одржувањето, реконструкцијата 
и изградбата на патната и уличната мрежа во 
општината; 

— врши работи на инвеститор за изградба, ре-
конструкција и одржување на патната и уличната 
мрежа во општината; 

— утврдува технички-економски и други мери-
ла за определување на надоместоците за работите 
на одржувањето на патната и уличната мрежа и 
обезбедува вршење и контрола на тие работи; 

— врши и други работи од областа на изград-
бата, одржувањето и реконструкцијата на патната 
и уличната мрежа во општината во согласност со 
законските прописи, актите и одлуките на заед-
ницата. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и одговара со сите свои сред-
ства — целосна одговорност. 

Основачите не одговараат за обврските на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за па-
тишта, Ц. О. — Кочани. 
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Заед-ницата ќе ја застапува Ајтовски Павле 
со неограничени овластувања во застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 42/81. (148) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 29 од 24. И. 198-1 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-548-0-0 го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на РО „Трго-
снабдител" — Радовиш, ООЗТ „Тргопромет" — Ра-
довиш, со следните податоци: ООЗТ „Тргопромет" 
— Радовиш во состав на РО „Тргоснабдител" -
Радовиш, покрај досегашната дејност, ќе обавува и 
080190 — угостителска дејност. 

Од Ок,ружниот стоп анаки суд во Штип, Фи. 
бр. 29/81. (149) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „За-
натска услужна задруга „Горна Река" Р. О. — Скоп-
је", се огласува за неважен. (3067) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Гео-
лошки завод „Геозавод" н. сол. о. на ООЗТ Скоп-
је, ООЗТ за произ. и преработка на архитек. град. 
материјали „Травертин" — н. сол. о", се огласува 
за неважен. (3102) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Сло-
жена организација на здружен труд „Југотутун" 
— Скопје", се огласува за неважен. (3126) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Син-
дикална организација при Основното училиште 
„Горче Петров" — Горче Петров И", се огласува 
за неважен. (3467) 

Загубените тракалезен печат и штембил под 
назив: „Месна заедница, е. Ваксинце, Куманово", 
се огласуваат за неважни. (3631) 

Загубениот штембил под назив: „Макпетрол" 
увоз-извоз Н. СОЛ. О Скопје, ООЗТ „Малонродаж-
ба" Н. СОЛ. О — Бензинска пумпа бр. 23 — Под-
моље, Охрид", се огласува за неважен. (3889) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

Воена книшка на име Лазар Митрев, ул. „Дон-
чо Атанасов" бр. 10, Кавадарци. (2290) 

Воена книшка на име Љупчо Јаковчевски, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 71, Тетово. (2998) 

Воена книшка на име Винцо Зашш, е. Велеш-
та, Струга. (3021) 

Воена книшка на име Раиф А. Синани, с ,Груп-
чин, Тетово. (3033) 

Воена книшка на име Шериф Мустафа Зула-
мов, ул. „Плачковица", бр. 25, Делчево. (3044) 

Воена книшка на име Муамет Мемеди, с. Пр-
шовце, Тетово. (3174) 

Воена книшка на име Акик Вренези, Струга. 
(3188) 

'Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо 
Иванов, с. Бигла, Делчево. (3189) 

Свидетелство за VIII одделение на име Слави-
ца Синадинова, ул. „Пиринска" бр. 14, Делчево. 

(3190) 
Воена книшка на име Костадин Каракашев, ул. 

„Првомајска" бр. 36, Титов Велес. (3207) 
Свидетелство за И година на име Мара Точева, 

q. Мокрино, Струмица. (3208) 
Воена книшка на име Тошко Караџоски, с. 

Селце, Прилеп. (3247) 
Свидетелство за И клас, издадено од ХТТУ 

„Борис Кидрич" — Титов Велес на име Трајанка 
Николова, ул. „Вардарска" бр. 25. Т. Велес. (3364) 

Воена книшка на име Иван Андреев, ул. „Ла-
зо Трпков" бр. 46, Титов Велес. (3366) 

Цертификат бр. 0204219/2 на износ од 100.000,00 
динари, издаден од Основната банка на автомобил-
ската индустрија — Крагујевац на име Никола 
Саздановски, ул. „Т. Чапов" бр. 31/1, Скопје (339)1) 

'Сметкопотврда бр. 04782 и 04783 за депонирани 
динарски средства ка ј преминот „Богородица" ка ј 
Гевгелија на име Абдула Адемовски, с. Чифлик, 
Скопје. (3.393) 

Цертификат бр. 0204124/11. 09.80 на 100.000,00 
дин. и 0204124/20. XII. 1980 на 20.000,00 динари на 
име Јана Митрова, ул. „29 Ноември" бр. 46-1/4, 
Скопје. (3894) 

Воена книшка на име Ќемал а С. Мемишшсгаж, 
с. Подгорци, Струга. (3853) 

Оригинал список на внесени работи по повлас-
тица, согласно Царинскиот закон, издаден во Бел-
град на име Скендер Шабани, с. Г,рнчари, Ресен. 

Воена книшка на име Јордан С. Пешевски, с. 
Кошари, Кавадарци. ^ (3824) 

Воена ,книшка на име Гура Николиќ, ул. „Ај-
дучка чешма" бр. 2,37, Куманово. (3617) 

'Свидетелства за завршен I, II, III и IV клас, 
издадени од Училишниот центар за средно обра-
зование „Јосип Броз Тито" — Ресен на име Пецо 
Трновски, село Евла, Ресен. (3576) 

Воена книшка на име Џеват Бериша, ул. „Вар-
дарска" бр. 64, Тетово. (3528) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија на 
име Жани Никодинов Наумовски, село Перово, 
Ресен. (3482) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Душко Костев Дојчиновски, ул. ,,В. Кидрич" 
бр. 115, Ресен. (3481) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија на 
име Мите Борчев Јаневски, ул. „Барале Кмдаич" 
бр. 11, Ресен. (3444) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Менде Душанов Темелковски, ул. „Коле Не-
делковски" бр. 197, Ресен. (3480) 

Воена книшка на име Џабир Шаќири, с. Глоѓи, 
Тетово. (3397) 

Пасош бр. 5.18222, издаден од СВР — Делчево 
на име Мирјана Ангелова, ул. „Ленинова" бр. 6, 
Делчево. (3891) 

'Свидетелство за завршен II клас земјоделско 
училиште — лозаро-винарска насока на име Крсте 
Климев Димовски, е. Мислешево, Струга. (3926) 

Свидетелство за завршен III клас земјоделско 
училиште — лозаро-овоигтарска насока на име Сла-
вољуб Богданов Јовановски, с. Мислешево, Струга. 

(3927) 
Воена книшка на име Фазли Јашари, ул. „Н. 

Вапцаров" бр. 29, Куманово. (4030) 
Работна книшка на име Бранко Антовски, ул. 

„Острец" бр. 82, Делчево. (4086) 
Воена книшка на име Сречко Петковски, ул. 

„Т. Мендол" бр. 37/7, Куманово. (4101) 
Воена книшка на име Ванчо Андонов, ул. 

„Суитлан" бр. 4, Штип. (4214) 
Воена книшка на име Славко В. Тотиќ, ул. 

„Трг Нова Југославија" бр. 2/III, Куманово. (4294) 
Воена книшка на име Ферик Ракипи, с. Пирок, 

Тетово. (433)1) 
Воена книшка на име Пецо Димитрија М а в -

ровски, ул. „Илинденска" бр. 124, Битола. (4410) 
Воена книшка на име Сали Шабани, с. Доброш-

те, Тетово. (44,17) 
Воена книшка на име Иљаз Емини, нас. Дре-

ѓсовец, Тетово. (4428) 
Цертификат бр. 0205046-6, издаден од Југобан-

ка — Основна банка на автомобилската индустри-
ја — Крагуевац на име Благој Јакимовски, Скопје. 

Свидетелство на име Душко Стојановски, Те-
тово. (6379) 

Воена книшка на име Насер Амети, ул. „Бр. 
Миладинови" бр. 92, Тетово. (6380) 

Здравствена легитимација на име Јован Стоја-
новски, ул. ,,Вл. Тоска" бр. 114, Тетово. (6381) 
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Свидетелство на име Сефер Мемеди, с, Добарце, 
Тетово. " (6382) 

Свидетелство на име Адеми Дурмиш, с. Пирок, 
Тетово. (6383) 

Свидетелство на име Благица Јандроска, ул. „Г. 
Делчев" бр. 55, Тетово. (6384) 

Здравствена легитимација на име Иљми Саити, 
с. Лисец, Тетово. (6385) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Адиле Илази, с. Доброште, Тетово. (6387) 

Здравствена легитимација на име Менсур Џе-
маили, с. Камењане, Тетово. (6388) 

Свидетелство на име Љатиф Ганији, с. Челопек, 
Тетово. (6339) 

Свидетелство на име Митре Манојлоски, ул. „П. 
Попоски", Гостивар. (6390) 

Воена книшка на име Веле Илиоски, с. Трој-
крсти, Прилеп. (6391) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мице 
Стојаноски, Прилеп. ч (6392) 

Свидетелство на име Марија Делиноска, с, 
Кутлешево, Прилеп. (6393) 

Здравствена легитимација на име Јагода Рељи, 
с. Бедиње, Куманово. (6394) 

Здравствена легитимација на име Орфеј Рама-
данов, ул. „Црнотравска" бр. 5, Куманово. (6395) 

Здравствена легитимација на име Радивој е Ива-
новски, ул. „В. Маслеша" бр. 35, Куманово. (6396) 

Здравствена легитимација на име Славица Ми-
ленковска, с. Младо Нагоричане, Куманово. (6397) 

Здравствена легитимација на име Сузана Дура-
н о в , ул. „Г. Делчев" бр. 43, Куманово. (6398) 

Свидетелство на име Марика Темелкова, ул. „Н. 
Оровчанов" бр. 18, Титов Велес. (6399) 

Свидетелство на име Добринка Томоска, ул. „И. 
Р. Лола" бр. 97, Тетово. (6400) 

Свидетелства од I до IV клас на име Кадри 
Адеми, с. Боговиње, Тетово. (6401) 

Свидетелства од II до IV клас на име Џеваир 
Џемаили, с. Боговиње, Тетово. (6402) 

Здравствена легитимација на име Ружди Ахме-
ти, с -Нераште, Тетово. (6403 

'Уверение на име Абдуракан Рецепи, ул. „Бр. 
Миладинови" бр. 118, Тетово. (6404) 

Уверение на име Трајчо Пејовски, ул. „Бр. Ми-
ладинови" бр. 13, Тетово. (6405) 

Здравствена легитимација на име Разије Абди, 
с. Г. Седларце, Тетово. (6406) 

Свидетелство на име Џеват Хусеини, с. Каме-
њане, Тетово. (6407) 

Здравствена легитимација на име Исмаилаки 
Мемети, с. Камењане, Тетово. (6408) 

Здравствена легитимација на име Шабан Ша-
ќири, с. Камењане, Тетово. (6409) 

Здравствена легитимација на име Абдула Дау-
ти, с. Глоѓи, Тетово. (6410) 

Диплома на име Борис Велиноски, Гостивар. 
(6411) 

Диплома на име Адман Бајрами, Гостивар. (6412) 
Воена книшка на име Атанас Делиовски, с. Дво-

риште, Берово. (6413) 
Свидетелство на име Киро Божинов, с. Панте-

леј, Кочани. (6414) 
Свидетелство на име Момир Адемоски, ул. 

„Тризла" бр. 573, Прилеп. (6415) 
Работна книшка на име Методија Петков, ул. 

„М. Црвенкоски" бр. 8, Прилеп. (6416) 
Ученичка книшка на име Пеце Маркоски, ул. 

„Сотка Ѓорѓиоски" бр. 24-а,Прилеп. (6417) 
Лична карта на име Трајанка ѓорѓиеска, ул. „В. 

Циривири" бр. 19, Прилеп. (6418) 
Здравствена легитимација на име Милко Про-

коповски, с. Љубодраг, Куманово. (6419) 
Здравствена легитимација на име Мемет Руши-

ти, с. Ваксинце, Куманово. ^ (6420) 
Здравствена легитимација на име Зоран Проко-

повски, с. Љубодраг, Куманово. (6421) 
Здравствена легитимација на име Љубица Ше-

рифови!^ ул. „Ѓ, Петров" бр. 8, Куманово. (6422) 

Здравствена легитимација на име Стоименка 
Бојковиќ, ул. „Г. Петров" бр. 8, Куманово. (6423) 

Здравствена легитимација на име Горан Самев-
ски, ул. „4 Јули" бр. 1, Куманово. (6424) 

Здравствена легитимација на име Незамет Ре-
цепи, с. Никуштак, Куманово. (6425) 

Здравствена легитимација на име Ирина Фера-
ти, Куманово. (6426) 

Лична карта на име Трајко Грпчески, ул. „Триз-
ла" бр. 471, Прилеп. (6432) 

Индекс на име Илија Кавов, ул. „Т. Попоски" 
бр. 3, Прилеп. (6433) 

Здравствена легитимација на име Весна Коста-
диновска, ул. „Св. Марковиќ" бр. 39, Куманово. 

(6434) 
Здравствена легитимација на име Виолета Ар-

совска, ул. „С. Ковачевиќ" бр. 46-18/Н, Куманово. 
(6435) 

Здравствена легитимација на ,име Зорка Нико-
лиќ, ул. „М. Лисица" бр. 10, Куманово. - (6436) 

Здравствена легитимација на име Борислав 
Илиевски, ул. „15 Мај" бр. 24, Куманово. (6437) 

Здравствена легитимација на име Крста Дили-
совиќ, Куманово. (6438) 

Сервисна книшка на име Живко Денковиќ, ул. 
„Народна Револуција" бр. 129, Куманово. (6439) 

Здравствена легитимација на име Љиљана Мла-
деновска, ул. „Др. Стопаревиќ" бр. 82/II-1, Кума-
ново. (6440) 

Здравствена легитимација на име Асибе Сули-
маноска, ул. „Средорек" бр. 22, Куманово. (6441) 

Свидетелство на име Цвета Златеска, с. Луп-
ште, Македонски Брод. (6442) 

Диплома на име Павлина Јосмова, Титов Ве-
лес. (6443) 

Лична карта, издадена од ОВР — Титов Велес 
на име Тошевски Заре, с. Извор, Титов Велес. (6444) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Лирија" на име Мифтари 
Ирфан, с. Теново, Тетово. (6445) 

Воена книшка на име Јашар Абдуљау, ул. „В. 
Кидрич" бр. 40, Тетово. (6446) 

Здравствена легитимација на име Хатиџе Таи-
ри, с. Камењане, Тетово. (6447) 

Свидетелство на име Тони Петровски, ул. „121" 
бр. 13-II/7, Тетово. (6448) 

Здравствена легитимација на име By кица Мар-
коска, с. Јегуновце, Тетово. (6449) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Јосим Зеќири, с. Камењане, Тетово. (6450) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мустафа Исмети, с. Г. Речица, Тетово. (6451) 

Здравствена легитимација на име Милева Сто-
јановска, ул. „Фетка Наскова" бр. 2, Куманово. 

(547) 
Здравствена легитимација на име Славчо Ста-

т е в с к и , ул. „М. Пијаде" бр. 194, Куманово. (548) 
Работна книшка на име Асан Су леј мановски, 

с, Лопате, Куманово. (549) 
Здравствена легитимација на име Васка Зафи-

ровска, ул. „Козара" бр. 6, Куманово. (550) 
Здравствена легитимација на име Марика Аса-

новска, ул. „Средорек" бр. бб, Куманово. (551) 
Воена книшка на име Џеваир Даути, с. Ра-

долиште, Струга. (552) 
Свидетелство на име Јосиф Коцев, ул. „Г. 

Димитров" бр. 1, Т. Велес. ' (553) 
Лична каЈрта на име Емини Милаим, ул. „Момир 

Адановски" бр. 27, Гостивар. (554) 
Свидетелство за V одделение на име Селами 

Лулзим, с. Горно Седларце, Тетово. (555) 
Свидетелство за IV одделение на име Ферати 

Гарип, с. Жеровјане, Тетово. (556) 
Свидетелство за IV одделение на име Зеќири 

Илјас, с. Теново Тетово. (557) 
Свидетелство за IV одделение на име Зеќири 

Меим, с. Теново, Тетово. (558) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Сали Бекири, с. Желино, Тетово. (559) 
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Свидетелство за IV клас на име Фадил Паја-
зити, с. Г. Лешница, Тетово. (560) 

Свидетелство за IV одделение на име Хамије 
Алити, с. Шемшево, Тетово. (561) 

Свидетелство на име Ахмет Јусуфи, с. Шем-
шево, Ветово. (562) 

Свидетелство на име Исмет Незири, с. Пирок, 
Тетово. (563) 

Земјоделска здравствена легитемација на име 
Мемет Емини, с. Д. Палчиште, Тетово. (564) 

Свидетелство за VI одделение на име Идает 
Камбери, ул. „Преспанска" бр. 11, Тетово. (565) 

Здравствена легитимација на име Зирмифле 
Зендели, ул. „Ленин" бр. 113, Тетово. (566) 

Свидетелство на име Саљије Камбери, ул. „Вар-
дарска" бр. 10, Тетово. (567) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ариф Веати, с. Боговиње, Тетово. (568) 

Свидетелство за IV одделение на име Мустафа 
Сејдија, с. Г. Речица, Тетово. (569) 

Работна книшка на име Исен Сејдин, с. Г. 
Речица, Тетово. (570) 

Дозвола за оружје на име Аљиљ Исаки, ул. 
„29 Ноември" бр. 74, Тетово. (572) 

Земјоделска здравстврена легитимација на име 
Фејзо Садики, с. Палатица, Тетово. (5ТЗ) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ибраим Садики, е. Палатица, Тетово. (574) 

Свидетелство за ^одделение на име Мемет 
Ибраими, с. Пирок, Тетово. (575) 

Здравствена легитимација на име Абдија Бор-
бил, с. Пирок, Тетово. (576) 

Свидетелство за VIII одделение на име Та-
џедин Камбер, ул. „Б. Тоска" бр. 163, Тетово. (577) 

Свидетелство за V одделение на име Сејди 
Локмани, с. Нераште, Тетово. (578) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ејуп Мазлами, с. Боговиње, Тетово. (579) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рамиз Есати, с. Доброште, Тетово. (580) 

Свидетелство на име Изедин Рамадани, с. Не-
проштено, Тетово. (581 

Свидителство на име Спасије Јованоски, с. 
Д. Бањица, Гостивар. (582) 

Свидетелство за V одделение на име Тахир 
Тахири, с. Локвица, Гостивар. (583) 

Диплома на име Исмаил Алиу, с. Чајле, Го-
стивар. (584) 

Свидетелство за IV одделение на име Бастри 
ХПукриу, Гостивар. (585) 

Свидетелство за V одделение на име Мутало 
Исмаили, с. Доброште, Гостивар. (586) 

Свидетелство за V одделение на име Исни Би-
бали, с. Локвица, Гостивар. (587) 

Свидетелство за IV одделение на име Весел ' 
Идини, Гостивар. (588) 

Свидетелства за I до IV одделение на име 
Адил Зеќири, с. Беловиште, Гостивар. (589) 

Свидетелство за IV одделение на име Синан 
Синани, с. Локвица, Гостивар. (590) 

Здравствена легитимација на име Момчило Се-
рафимовски, Гостивар. (591) 

Свидетелство на име Бејто Амети, с. Рибница, 
Гостивар. (592) 

Свидетелство на име Нафик Муслии, с. Лок-
вица, Гостивар. (593) 

Свидетелство за IV одделение на име Милаим 
Амзи, с. Локвица, Гостивар. (594) 

Свидетелство за I и III година на име Неџади 
Мехмеди, Гостивар. (595) 

Свидетелство на име Ленка Миркоска, с. Г. 
Јеловце, Гос,тивар. (596) 

Свидетелство за VI одделение на име Камиљ 
Луши, с. Врапчиште, Гостивар. (597) 

Воена книшка на име Петре С. Радов, ул. „Бре-
галница" бр. 19, Штип. (598 

Свидетелство за VIII одделение на име Милица 
Арсоска, с. Тројкрсти, Прилеп. (599) 

Работна книшка и диплома на име Ристо Му-
нески, с. Врбјани, Прилеп. (600) 

Диплома од ЕМУЦ на име Блаже Кочоски, 
Прилеп. (601) 

Свидетелство за VI клас на име Блаже Кочоски, 
Прилеп. (602) 

Работна книшка издадена од СО Македонски 
Брод на име Ибраим Д. Сул еј маноски, с. Преглово, 
М. Брод. (603) 

Работна книшка издадена во Куманово на име 
Абаз Зулфи, ул. „Владимир Назор" бр. 20, Кума-
ново. (604) 

Свидетелство на име Славчо Пешевски, ул. 
Т. Думба" 62-11/13, Куманово. (605) 

Здравствена легитимација на име Миливоје 
Стоевски, с. Мгленци, Куманово. (606) 

Свидетелство за III клас на име Живко Рис-
товски, с. Кокино, Куманово. (607) 

Ученичка книшка на име Милка Ефтимова, 
ул. „В. Попова" бр. 46, Кочани. (608) 

Свидетелство на име Слободан Иванов, с. Бели, 
Кочани. (609) 

Здравствана легитимација на име Марика Ма-
нева, с. Истибање, Виница. (610) 

Свидетелство на име Ванчо Христов, с. Пеш-
тани, Виница. (611) 

Здравствена легитимација издадена во Скопје 
на име Љубица Милевска, Скопје. (612) 

Уверение — дозвола за ракување со автодигал-
ка, издадено од ГУЦ — Скопје на име Борис Сто-
јановски, Скопје. (613) 

Свидителство за VIII одделение на име Фера-
дин Салихи, Село Ново село II, Тетово. (614) 

Земјоделска здравствена легититимација на име 
Атије Османи, с. Радиовце, Тетово. (615) 

Свидетелство за IV одделение на име Наип 
Рамадани, с. Жеровјана, Тетово. (616) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ 
„Лирија" с. Жеровјане на име Атим Арклани, 
с. Жеровјане, Тетово. (617) 

Свидетелство за VII одделение на име Агим 
Салану, Тетово. (618) 

Здравствена легитимација на име Шпетим Ељ-
мази, с. Доброште, Тетово. (619) 

Диплома на име Аслан Салиу, с. Камењане, 
Тетово. (620) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јусуф 
Лирим, е. Желино, Тетово. (621) 

Лична карта на име Фадиљ . Цека, ул. „Ново 
Село" бр. 12, Тетово. (623) 

Свидителство на име Шами Азизи, с. Врап-
чиште, Гостивар. - (264) 

Свидетелство за IV одделение на име Димитрија 
Ѓорѓески, ул. „Гоце Делчев", Гостивар. (625) 

Свидетелство од II година на име Џавид Зенели, 
с. Зајас, Гостивар. (626) 

Свидителство на име Мемедал Стафаи, ул. „Ко-
чо Зози" бр. 16, гостивар (627) 

Свидителство на име Зурап Рамадани, ул. „Н. 
Парапунов" бр. 33, Гостивар. (628) 

Свидетелство на име Абаз Салиу, с. Локвица, 
Гостивар. (629) 

Свидетелство за VII одделнине на име Сами 
Бајрами, с. Неготино, Гостивар. (630) 

Работна книшка издадена во Скопје на име 
Цветан Досев, Скопје. (631) 

Работна нишка на име Трајко Пајнароски, ул. 
„П. Котеска" бр. 49а, Прилеп. (633) 

Работна книшка на име Становитка Долевска, 
с. Башино Село, Титов Велес. х (634) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зоре 
Јовчески, с. Долнени, Прилеп. (635) 

Свидетелство за VII одделение на име Марија 
Димовска, с. Богомила, Титов Велес. (686) 

Свидетелство за IV одделение на име Милош 
Фидановски, с. Ореше, Титов Велес. (637) 

Свидетелство за IV одделение на име Марија 
Алексовска, с. Нежилово, Титов Велес. (638) 

Свидетелство за IV одделение на име Ружица 
Димовска, с,Нежилош. Т. Велес. 639) 

Свидителство за IV одделение на име Стојанка 
Ѓуровска, с. Нежилово, Титов Велес. (640) 
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Лична карта бр. 50316 на име Еушити Барија, 

ул. „Илинденска" бр. 55/7, Тетово. (641) 
Работна книшка на име Шазивари Селим, с. 

Челопек, Тетово. (642) 
Свидетелство за завршен квалификуван авто-

механичар при СИЗ за вработување — Тетово на 
име Светозар Ангеловски, ул. „Гостиварска" бр. 
15 - Тетово. ' (643) 

Лична карта издадела од СВР — Тетово на име 
Зенуш Ризван, с. Лисец, Тетово. (644) 

Лична карта издадена СВР — Тетово на име 
Илми Саити, с. Лисец, Тетово. (645) 

Работна книшка на име Мурати Ремзи, ул. 
„Јане Сандански" бр. 98, Тетово, (646) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Алија А. Беџети, ул. „Г. Стојчевски" бр. 7, Тетово. 

(647) 
Работна книшка на име Марица Михај лова, 

Тетово. (648) 
Свидетелство за IV одделе,ние на име Афет В. 

Несими, с. Доброште, Тетово. (649) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Нухија Исен Љатиф, е. Г. Речица, Тетово. (G50) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Иљаз Сејфула Иљази, с. Д. Лешница, Тетово (651) 
Здравствена легитимација на име Фатими Ша-

кири, с. Жеровјане, Тетово. (652) 
Здравствена легитимација на име Меџит Јусу-

фи, с. Пирок, Тетово. (653) 
Здравствена легитимација на име Јетмир Хи-

сени, с. Камењане, Тетово. (654) 
Свидетелство за завршено VI одделение на име 

Воца Петрушевска, с. Сиричино, Тетово. (655) 
Свидетелство за VIII одделение .на име Абедин 

Каримани, с. Добридол, Тетово. (656) 
Свидетелство за VIII одделение, на име Ра-

дован Вељановски, Гостивар. (657) 
Свидетелство за VIII одделение, на име Намир 

Исеини, с. Чегране, Гостивар. (658) 
Свидетелство за V одделение на име Шабан Су-
лејмани, с. Локвица, Гостивар. (659) 

Воена книшка издадена во Скопје на име 
Шефит Кока, Скопје. (660) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Владимир Л атковски, Скопје. (661) 

Потврда за категоризација издадена од За-
едницата за вработување во Скопје на име Бајрам 
Бајрам, Скопје. (662) 

Здравствена легитимација на име Благоја Ми-
лошевски, с. Трновец, Битола. (663) 

Свидетелство на име Димитрија Анастасовски, 
ул. „Кукушка" бр. 1, Прилеп. (664) 

Свидетелство на име Владимир Петроски, кеј 
„4 Јули" бр. 7, Прилеп. (665) 

Свидетелство на име Марионка Рогужарева, е. 
Башино Село, Т. Велес. (666) 

Земјоделска здравстена легитимација на име 
Шасиме Рустеми, с. Џепчиште, Тетово. (668) 

Здравствена легитимација на име Имет Мисими, 
с. Боговиње, Тетово. (669) 

Здравствена легитимација на име Семи Маз-
љами, с. Боговиње, Тетово. (671) 

Здравствена легитимација на (име Ќериме Џа-
фери, ул. „105" бр. 23, Тетово. (672) 

Здравствена легитимација на име Беадини, с. 
Раковец, Тетово. (673) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џевриј е Џеладини, с. Желино, Тетово. (674) 

Здравствена легитимација на име ^Шаип Ра-
кипи, с. Пирок, Тетово. "" (675) 

Здравствена легитимација на име Зејди Имеои, 
с. Боговиње, Тетово. (676) 

Свидетелство за V одделение на име Хетем 
Абдиу, с. Градец, Готивар. (677) 

Свидетелство на име Џемалиали Салија, с. 
Градец, Гостивар. (678) 

Работна книшка издадена во Скопје на име 
Живка Бојаџиска, Скопје. (679) 

Работна книшка на име Лилјана Белистојаноска, 
ул. „М. Пијаде" бр. 131, Прилеп. (680) 
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Свидетелство за VII одделение на име Бајазит 
Бајрамовиќ, с. Лажани, Прилеп. (681) 

Свидетелство за VIII одделение на име Миле 
Ѓорѓоски, Прилеп. (682) 

О Б И Д ете летва за III и IV година, на име Сулеј-
мани Елми, ул. „Перо Илиевски" бр. 11, Куманово. 

(683) 
Здравствена легитимација — издадена на име 

Славица Стојчевска, ул. „Тоде Мендол" бр. 67, Ку-
маново. (684) 

Здравствена легитимација на име Светозар 
Денковски, ул. „Д. Шутевски" бр. 25, Куманово. 

(685) 
Здравствена легитимација, на име Аднан Џа-

фероски, ул. „Ужичка" бр. 21, Куманово. (686 
Здравствена легитимација на име Ремзија Аф-

дијевски, ул. „Никола Тесла" бр. 24, Куманово. 
(687) 

Здравствена легитимација на име Петрија Јо-
вановска, с. Канарево Куманово. (688) 

Здравствена легитимација на име Рамадани 
Бајазит, ул. Иво Л. Рибар" бр. 91, Куманово. (689) 

'Свидетелства за I, II, III и IV клас на име 
Ста л инка Младеновска, е. Младо Нагоричане, Ку-
маново. (690) 

Здравствена легитимација на име Марија Сто-
илковска, с. Облавце, Куманово. (691 

^ Здравствена легитимација на име Татјана Алек-
сиќ, ул. „Александар Здравковски" бр. 7, Кума-
ново. (692 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Владо Ѓорѓиески, Гостивар. (693) 

Свидетелство за V одделение, на име Бесим 
Шабани, с. Топлица, Гостивар. (694) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Петко Симјалоски, с. Доброште, Гостивар. (695) 

Свидетелство за VIII одделение на име Лилјана 
Настевска, с. Мало Коњари, Прилеп. (696) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ордан 
Горчиноски, ул. „11 Октомври" бр. 135, Прилеп. 

(697) 
'Свидетелство за VIII одделение на име Петре 

Ристески, с. Тополчани, Прилеп. (698) 
Свидетелство за VIII одделение на име Аце 

Петрески, с. Пројкрсти, Прилеп. (699) 
Здравствена легитимација на име Бобан Трај-

ковски. ул. „Биљановска" бр. 123, Куманово (700) 
Здравствена легитимација, издадена јна име 

Џеват Џемаили, ул. „Борис Кидрич" бр. 59, Ку-
маново. (701) 

Здравствена легитимација на име Селиме Ка-
дри, с. Лопате, Куманово. (702) 

Здравствена легитимација на име Абдурахман 
Алили, с. Липково, Куманово. (703) 

Диплома за завршено средно земјоделско учи-
лиште на име Ацо Тодоровиќ, с. Никуљане, Ку-
маново. (704) 

Здравствена легитимација на име Виолета Ге-
оргиевска, ул. ,Д Петолетка" бр. 9, Куманово. (705) 

Здравствена легитимација на име Боре Мит-
ковски, ул. „Веселин Маслеша" бр. 5, Куманово. 

(706) 
Здравствена легитимација на име Славица 

Алексовска, с. Бељаковце, Куманово. (707) 
Здравствена легитимација на име Славица Ива-

новска, ул. „Тоде Думба" бр. 13, Куманово. (708) 
Свидетелства за завршено V и VI одделение и 

од трета година за возрасни на име Душко Мила-
диновски, с. Градец, Кр. Паланка. (709) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Смиљана Јованоска, с. Д. Манастирец, М. Брод. 

(710) 
Работна книшка на име Љубе Ристовски, ул. 

„Браќа Миладинови" бр. 39, Титов Велес. (711) 
Свидетелство за VIII одделение на име Грозда 

Букоска, с. Зркле, М. Брод. (712) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ибедин Банија, Тетово. (713) 
Здравствена легитимација на име Екрем Адеми, 

с. Желино, Тетово. (714) 
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Земјоделска здравствана лештимација на име 
Ќамил Шерифи, с. Шипковица, Тетово. (715) 

Работна книшка на име Вати Бекири, с. Шип-
ковица, Тетово. (716) 

Ученичка книшка од IV одделение на име 
Муарем Рушити, с. Урвич, Тетово. (717) 

Диплома на име Мусли Ферати, с. Гајре, Тетово, 
(718) 

Оружен лист на име Богоја Петровски, с. Пре-
љубиште, Тетово. (720) 

Здравствена легитимација на име Арифе Бе-
адини, с. Пирок, Гостивар. (721) 

Здравствена легитимација на име Есени, с. 
Пирок, Гостивар. (722) 

Здравствена легитимација на име Исак Исе,нѓи, 
с. Пирок, Гостивар. (723) 

Здравствена легитимација на име Арифе Ре-
цепи, с. Пирок, Гостивар. (724) 

Здравствена легитимација на име Неџибе Ми-
еш1 и, с. Боговиње Тетово. (725) 

Лична карта на име Ислам Зендели, с. Ка-
мењане, Тетово. (726) 

Работна книшка на име Нуран Мусак, ул. Б. 
Тоска" бр. 146, Тетово. (727) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Јусуфи Бајрами, Тетово. (728) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Стојанка Цветковска, с. Здуње, Гостивар. (729) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гордана 
Стојчеака, ул. „Ладо Стојановски" бр. 19, Прилеп. 

(730) 
Свидетелство за VIII одделение на име Виолета 

Стојаноска, ул. „Ленин " бр. 174, Прилеп. (731) 
Свидетелство на име Перса Николоска, ул. „Д. 

Влахов"бр. 42, Прилеп. (732) 
Свидетелство за VIII одделение на име Војо 

Ќурќмски, с. Разловци, Делчево. (733) 
Индекс на име Зора Новоселска, ул. „Желез-

ничка" бр. 33, Кочани (734) 
Свидетелство на име Цветко Илиев, с. Бања, 

Кочани. (735) 
Здравствена легитимација на име Лазар Мом-

чилов, ул. „Гоце Делчев" бр. 19, Виница. (736) 
Здравствена легитимација на им-е Спасе Ми-

ловски, ул. С. Стојменски" бр. 40, Виница. (737) 
Здравствена легитимација на име Даниела Ми-

ловска, ул. „С. Стојменски" бр. 40, Виница. (738) 
Здравствена легитимација на име Петруша 

Јованова, с. Истибање, Виница. (739) 
Здравствена легитимација на име Стојан Ана-

киев, с. Блатец, Виница. (740) 
Здравствена легитимација на име Никола Ма-

ринов, ул. „Првомајска" бр. 16, Виница. (741) 
Здравствена легитимација, издадена на име 

Верка Петковска, Скопје. (742) 
Здравствена легитимација, издадена на име 

Живко Стоименов, Скопје. (743) 
Воена книшка издадена во Куманово на име 

Абдула Исенћ, с. Никуштак, Куманово. (744) 
'Свидетелство за завршено дактилографско учи-

лиште, издадено во Скопје на име Менка Попова, 
Скопје. (745) 

Загубени свидетелства за III и IV година и 
диплома издадени на име Ќамил Амиди, Куманово. 

(746) 
Здравствена легитимација на име Назифе Ав-

дили, с. Чегране Куманово. - ^ 747 
Здравствена легитимација на име. Гоко Стој-

мановеки, е. Табановце, Куманов,о. (748) 
Здравствена легитимација на име Рамада,н Ју-

сеини, ул. „11 Октомври" бр. 38, Куманово. (749) 
Здравствена легитимација на име Арзије Ју-

сеини, ул. „11 Октомври" бр. 38, Куманово. (750) 
Здравствена легитимација на име Благ,оја Сте-

фановски, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (751) 
Земјоделска з,дравствена легитимација на име 

Зудаќуљфи Неџипи, е. Никуштак, Куманово. (752) 
Работна книшка на име Милорад Јова,новски, 

с. Канарево, Куманово. (753) 
З,дравствена легитимација на име Ќефсер Ра-

ими, ул. „К. Маркс" бр. 101, Куманово. (754) 
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Здравствена легитимација на име Свето Дим-
ковски, ул. „И. Цанкар" бр. 7, Куманово. ^ (755) 

(Свидетелство на име Киро ѓорѓевиќ, с. Ст. 
Нагоричане, Куманово. (756) 

Здравствена легитимација на име Стојанче 
Ностошдаски, с. Тупаници, Кратово. (757) 

Книшка 'На име Косто Горгиев, Кратово. (758) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мусли Максут, с. Шипковица, Тетово. (759) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Саније Бекири, Синичане, Тетово. (760) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Назмије Шерифи, с. Групчин, Тетово. (761) 
Св,идетелство за VI одделение на име Џеладин 

Амити, с. Г. Палчиште, Тетово. ^ (762) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Џемаљ Мемеди, с. Џепчиште, Тетово. (763) 
Свидетелство за VI одделение на име Исмет 

Нухи, ул. „Гоце Делчев" бр. 113, Тетово. (764) 
Здравствена легитимација на име Камид Бе-

кири, с. Селце, Тетово. (766) 
Сообраќајна дозвола на име Ејупсабри Лочи, 

ул. „Борис Кидрич" бр. 84, Гостивар. (767) 
Свидетелство за VIII одделение ,на име Лазар 

Кипровски, Гостивар. (768) 
Ученичка книшка за V одделение, на име 

Раденко Тодосиевиќ, Скопје. (769) 
Работна книшка издадена во Скопје на име 

Ракип Бисмет, Скопје. (770) 
Воена книшка на име Зоран Мишевски, Скопје. 

(771) 
Воена книшка издадена во Скопје на име 

Џемал Исмаилов, Скопје. (772) 
'Свидетелство за VI одделение на име Л.илјана 

Котовска, Скопје. (773) 
Свидетелство за IV одделение, издадено 1954 г. 

во село Брезово на име Павле Наумовски, с. Бре-
зово, Д. Хисар. (774) 

(Свидетелство за завршен машински техничар 
на име Борка Мургоска, ул. „Јо,ска Јорданоска" бр. 
57-а, Прилеп. (775) 

Свидетелство за VIII одделение на име Томе 
В. Николовски, ул. „Мице Козар" бр. 45, Прилеп. 

(776) 
Свидетелство за II година, издадеш од Хемис-

кото училиште „Борка Талески" — Прилеп на име 
Санија Далиповска, ул. „М. Тито" бр. 1/1, Прилеп. 

(777) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бранко 

Најдоски, ул. „Ленин" бр. 119, Прилеп. (778) 
Здравствена легитимација на име Горан Арсиќ, 

с. Љубодраг, Куманово. (779) 
Здравствена легитимација на име Јасна Јова-

новска, с. Степанце, Куманово. (780) 
Здравствена легитимација, издадена од Скопје 

на име Александар Доклевски, Скопје. (1) 
Карта за слободно возење , издадена од ГСП во 

Скопје на име Мирјана Симиќ, Скопје. (2) 
Свидетелства за завршена III и IV година и 

диплома за положен завршен испит, издадени од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку" од Скопје на име 
Скендер Амети, Скопје. (3) 

Ученичка книшка за завршено од I до VIII 
одделение, издадена од О. У. „Моша Пијаде" во 
Скопје на име Марјана Јорданова, Скопје. (4) 

Воена книшка, издадена од Белград на име 
Екрем Шакири, Скопје. (5) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Снежана Костовска Скопје. (6) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Економското училиште „Борис Кидрич" во Скопје 
на име Снежана Костовска, Скопје. 4 (7) 

Уверение за ѕидар на име Тоде Божиновски, 
с. Јурумлери, Скопје. (9) 

Здравствена легитимација на име Зеткање Ра-
мани, с. Липково, Куманово, (10) 

Здравствена легитимација на име Раде Венсов, 
с Лески, Виница. (11) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
АСУЦ „Боро Петруш,евски" во Скопје на име Бо-
жин Димитриевски, с. Рогачево, Тетово. (12) 
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Книшка на име Мустаф Сеитовски. ул. „Сре-
дорек" бр. 120, Куманово. (13) 

Свидетелство за VI одделение на име Неџади 
Елези, Тетово. (14) 

Свидетелство на име Гази Ибраими, с. Боговиње, 
Тетово. (15) 

Здравствена легитимација на име Агим Рахими, 
с. Пирок, Тетово. (16) 

Свидетелство на име Хамза Амзаи, с. Лакавица, 
Гостивар. (17) 

Свидетелство на име Адил Зендели, ул. ,,В. 
Гиноски" бр. 23, Гостивар. (18) 

Свидетелство за IV година на име Бафти Аб-
дулаи, Гостивар. (19) 

Свидетелство за IV година на име Рамазан 
Куртиши, Гостивар. (20) 

Инвалидска книшка за повластено возење 
бр. 146026, издадена од општина „Карпош" на име 
Тефик Асимовски, Скопје. (21) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Ариф Цел адиловиќ Скопје. (22) 

Дозвола за носење оружје бр. 64808, издадена 
од ОВР — Скопје на 'име Живко Јовчевски, с. 
Бразда, Скопје (23) 

Здравствена легитимација на име Милка Зла-
тановска, ул. „Т. Думба" бр. 58, Куманово. (24) 

Здравствана легитимација на име Весна Ста-
менковска, ул. „Н. Тесла" бр. 79, Куманово. (25) 

Здравствена легитимација на име Живко Ма-
ринчевски, ул. „М. Пијаде" бр. 170 Куманово. (26) 

Здравствена легитимација на име Љуба Лев-
е в с к а , с. Шушти Камен, Куманово (27) 

Здравствена легитимација на име Бајрамша 
Камберовска, ул. „Анѓа Ранковиќ" бр. 5, Куманово. 

(28) 
Здравствена легитимација на име Горан Копев-

ски, ул. „Д. Божинов" бр. 73, Куманово. (29) 
Здравствена легитимација на име Слаѓана Алек-

сиќ, ул. „11 Октомври" бр. 66/III-5, Куманово (30) 
Здравствена легитимација на име Бранко До-

девски, ул. „Драган Стопаровиќ" бр. 3, Куманово 
(31) 

Здравствена легитимација на име Милорад Јо-
вановски, с. М. Нагоричане, Куманово. (32) 

Здравствена легитимација на име Гуска Ра-
титовска, ул. „Анѓа Ранковиќ" бр. 1, Куманово. 

(33) 
Здравствена легитимации а на име Агим Криезиу, 

ул. „Поток Серава" бр. 83, Куманово. (34) 
Здравствена легитимација на име Јовица Го-

левски, ул. „Д. Драганов" бр. 7, Куманово. (35) 
Работна книшка на име Трајче Ванчевски, 

Пројевци, Куманово. (36) 
Свидетелство на име Бајрам Гафури, с. Ново 

Село И, Тетово. (37) 
Свидетелство на име Фермин Гафури, с. Ново 

Село И, Тетово. (38) 
Свидетелство на име Мерсим Ибраими, ул. 

„Вардарска" бр. 58, Тетово. (39) 
Работна книшка на име Шабан Абди, ул. „Ј. 

Сандански" бр. 42, Тетово. (40) 
Здравствена легитимација на име Гојко Тодо-

ровиќ, с. Јанчиште, Тетово. (41) 
Свидетелство на име Саит Џељиљи, ул. „В. 

Кочоски" бр. 28, Тетово. (42) 
Здравствена легитимација на име Налип Амети, 

с. Боговиње, Тетово. (43) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Алије Мемети, с. Џепчиште, Тетово. (44) 
Здравствена легитимација на име Радие Авзим, 

с. Јеловјане, Тетово. (45) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Зеќир Шабани, с. Јеловјане, Тетово. (46) 
Здравствена легитимација на име Љазим Асани, 

с. Боговиње, Тетово. (47) 
Свидетелство на име Орхан Абдула, ул. „В. 

Кидрич" бр. 40, Тетово. (48) 
Свидетелство на име Ариф Џелили, с. Стрим-

ница, Тетово. (49) 
Свидетелство на име Насер Мемиши, с. Че-

лопек, Тетово. (50) 

Свидетелства за VII и VIII одделение на име 
Абдул сеат Мазлами, Тетово. (51) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фатиме Алили, Тетово. (52) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шемсија Исмаили, е. Шипковица, Тетово. (53) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рабије Исмаили, с. Шипковица. Тетово. (54) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шукри Исмаили, с. Шипковица, Тетово. (55) 

Здравствена легитимација на име Рабије Ис-
маили, с. Шипковица, Тетово. (56) 

Работна книшка на име Невзат Медии, с. Г. 
Седларце, Тетово; (57) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ќаил Рамадани, с. Раловец, Тетово. (58) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фаик Ибраими, с. Боговиње Тетово. (59) 

Лична карта на име Фаик Јусуфи, с. Камењане, 
Тетово. (60) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ќаил Рамадани, с. Раковица, Тетово. (61) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Аво Узеири, с. Г. Палчиште, Тетово. (62) 

Лична карта на име Фередин Арифи, с. Бого-
виње, Тетово. (63) 

Здравствена легитимација на име Имурлија 
Ризе ани, с. Јажинце, Тетов о. (64) 

Свидетелство на име Ремзи Рецепи, с. Боговиње, 
Тетово. (65) 

Свидетелство на име Насуф Шаќири, ул. „108" 
бр. 63, Тетово. (бб) 

Свидетелство на име Ѕвезда Николоска, с. Мра-
лино, Тетово. (67) 

Свидетелство на име Драгица Петкоска, ул. 
„М. Тито" бр. 121, Тетово. (68) 

Свидетелство на име Душан Анѓелкоски, с. 
Велче, Тетово. (69) 

Свидетелство на име Ќемаљ Дервиши, с. Бого-
виње, Тетово. (70) 

Свидетелство на име Рецеп Саљо, с. Бродец, 
Тетово. (71) 

Свидетелство на име Војдин Абдили, с. Јелов-
јане, Тетово. (72) 

Свидетелство на име Џеват Незири, ул. „НО" 
бр. 22, Тетово. (73) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иванка Трпевска, с. Брвеница Тетово. (74) 

Здравствена легитимација на име Фазлија Ра-
мизе, с. Шипковица, Тетово. (75) 

Здравствена легитимација на име Хабил Алити, 
ул. „И. Р. Лола" бб. Тетово. (76) 

Свидетелство на име Калош Хусеини, е. Чајле, 
Гостивар. (77) 

Свидетелство на име Неџбедин Халили, с. Не-
готино, Гостивар. (78) 

Ученичка книшка на име Даниела Левкоска, 
Гостивар. (79) 

Свидетелство на име Меваил Рецепи, Гостивар. 
(80) 

Свидетелство на име Сабит Јакупи, е. Добри 
Дол, Гостивар. (81) 

Свидетелство на име Светлана Лефкоска, Го-
стивар. (82) 

Свидетелство на име Даут Ракипи, с. Горјане, 
Гостивар. (83) 

Свидетелство на име Зумбер Пај азити, с. Жеро-
вјане, Гостивар. (84) 

Свидетелство на име Аднан Бајрамоски, Го-
стивар. (85) 

Свидетелство на име Бејтулах Муслии, Гостивар. 
(86) 

Свидетелство на име Нафи Елмази, Гостивар. 
(87) 

Работна книшка на име Музафер Исмаили, ул. 
„Б. Кидрич", Гостивар. (88) 

Свидетелство на име Лимонка Атанасова, ул. 
„Голапка" бр. 48, Делчево. (89) 

Свидетелство на име Дафинка Нешева, с.Чи-
флик, Кочани. (90) 
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Свидетелство на (име Ратка Нешева, с. Чи-
флик, Кочани. (9 П 

Свидетелство на име Љупчо Пауновски; ул. „М. 
Тито" бр. 71, Кочани. (92) 

Здравствена легитимација на име Драги Ѓор-
ѓиев, Кочани. (93) 

Здравствена легитимација на име Лазар Ста-
менов, ул. „В. Циривири" бр. 14, Виница. (94) 

Здравствена легитимација на име Душко 
Атанасов, ул. „Браќа Миладинови" бр. 36, Ви-
ница. , (95) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Вера Циривири-Трена" во Окопје 
на име Александар Треполковски, Скопје. (96) 

Работна книшка, на име Данило Милошевиќ, 
Скопје. (97) 

Воена книшка, издадена од ' Скопје на име 
Божидар Бејатовиќ, Скопје. (98) 

Ученичка книшка на име Рамизе Азизоска, ул. 
„Тризла" бр. 68-б, Прилеп. (99) 

Свидетелство на име Петар Швацоски, ул. „Ле- ч 
нин" бр. 91, Прилеп. (100) 

Работна книшка на име Панде Стеваноски, ул. 
„М. Пијаде" бр. 17, Прилеп. (101) 

Свидетелство на име Гоце Станковски, с. Ива-
новци, Титов Велес. (102) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Универзитетот „Благој Страчков", Титов 
Велес, на име Величковска Десанка, с. Каласлари. 
Т. Велес. (103) 

Свидетелство за I и III година на име Билјана 
Андонова, с. Горни Подлог, Титов Велес. (104) 

Свидетелство на име Гајур Тахири, с. Боговиње, 
Тетово. (105) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нуредин Даути, с. Стримница, Тетово. (106) 

Свидетелство на име Идает Зибери, с. Желино, 
Тетово. (107) 

Свидетелство на име Ведат Ибраими, с. Желино. 
Тетово. (108) 

Свидетелство на име Синан Рахма^ни, с. Че-
лопек, Тетово. (109) 

Свидетелство на име Абдулнасер Ајреини, с. 
Челопек, Тетово. (110) 

Земјоделска здравствана легитимација на име" 
Џеваир Изамри-, с. Детиште , Тетово. (111) 

Здравствена легитимација на име Саседа Ша-
ќири, е. Глоѓи, Тетово. ^ (112) 

Здравствена легитимација на име Зеќирија . 
Шаќири, с. Глоѓи, Тетово. 113) 

Здравствена легитимација на име Реџа Газ-
мена, ул. „Вардарска" бр. 103, Тетово. (114) 

Уверение за бербер на име Амет Ферати, с. 
Одри, Тетово. (115) 

Свидетелство на име ИЈбрахим Ибрахими, с. Гра-С 

дец, Тетово. (116) 
Свидетелство на име Џеват Изаири, с. Груп-

чин, Тетово. (117) 
Работна книшка на име Абдулкемил Алија, ул. 

,,В. Тоска" бр. 227, Тетово. (118) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фадил Алими, с. Д. Палчиште, Тетово. (119) 
Здравствена легитимација на име Арун Саити, 

с. Доброште, Тетово. (120) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Џефије Нухиу, с. Боговиње, Тетово. (22il) -
Свидетелство на име Зија Елмази, с. Боговиње, 

Тетово. (122) 
Индекс на име Светлана Плампиоска, ул. „ЈНА" 

бр. 1, Тетово. (123) 
Свидетелство на име Намик Махмути, ул. „Р. 

Цониќ" бр. 101, Тетово. (124) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Јакуп Исмаили, с. Д. Палчиште, Тетово. 125) 
Лична карта н!а име Неџат Исаки, с. Требош. 

Тетово. ^ (126) 
Лична карта на име Сулејман Пеејќи, с. Тре-

бош, Тетово. (127) 
Работна книшка на име Рефаиљ Садики, с. 

Желино, Тетово. (128) 

Здравствена легитимација на име Хајредини 
Медија, е. Пирок, Тетово. (129) 

Здравствена легитимација на име Беаре Си-
нани, с. Д. Палчиште, Тетово. (130) 

(Свидетелство на име Љубинка Јордевска, 
Кочани. (160) 

Книшка на име Елизивета Костадинова, Ви-
ница. (16il) 

Воена книшка, издадена од Лајковац на име 
Фари Селами, Скопје. " (162) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Сте-
риевски Михајло, Скопје. (163) 

Воена книшка, издадена од Крагуевац на име 
Рецеп Реџеповски, Скопје. (164) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Адем Сулејмани, Скопје. (165) 

Свидетелство Mia име Звонко Ристески, ул. „11 
Октомври" бр. 252, Прилеп. (166) 

Свидетелство на име Марија Пројческа, ул. 
„Крсте Мисирков" бр. 4, Прилеп. (167) 

Свидетелства за I и II ,година на име Петра 
Менческа, с. Бешиште, Прилеп. (168) 

Свидетелство на име Валентин Иваноски, ул. 
„Ленин" бр. 30, Прилеп. (169) 

Диплома на име Трајан Тодоровски, ул. „Вл. 
Талески" бр. 185-а, Прилеп. (170) 

Свидетелство на име Живко Тренгоски, с. До 
лиени, Прилеп. (100) 

Свидетелство на име Гоце Јовчески, с. Долнени. 
Прилеп. (191) 

Лична карта на име Добре Тодороски, ул. „Бе-
оградска" бр. 46-а, Прилеп. (192) 

Возачка дозвола на ,име Добре Тојдор(ов!ски, ул. 
„Београдска" бр. 46-а, Прилеп. (193) 

Здравствена легшнимадјија на име Благоја Или-
евски, ул. „Д. Божинов" бр. 28/7, Куманово. (194) 

Свидетелство на име Разије Исуфи, с. Опае, 
Куманово (195) 

Здравствена легитимација на име Сузана Ста-
ној ковска, е. Лопате, Куманово. (196) 

Здравствена легитимација на име Велиз Фети, 
Куманово. (197) 

Здравствана легитимација на име Гулнас Ју-
саикоски, ул. „Средорек" бр. 24, Куманово. (198) 

Здравствена легитимација на име Биљана Ма-
невска, ул. „Вардарска" бр. 50, Куманово (199) 

Здравствена легитимација на име Виолета До-
невска, ул. „Г. Делчев" бр. 26-а, Кратово. (200) 

Здравствена легитимација на име Милчо Још-
ков, с. Куклица, Кратово. (201) 

Свидетелство за IV одделение, на име Стојанов-
ска Магда, с. Бањица. (202) 

Свидетелство на име Светлана Панова, с. Вој-
ница, Титов Велес. (203) 

Свидетелство на име Снежана Панова, с. Бој-
кица, Титов Велес. (204) 

(Свидетелство на име Ходра Калач, с. Црквино, 
Титов Велес. (205) 

BioidHia книшка на име Никола Темелков, ул. 
„Б. Алексов" бр. 10, Кавадарци. (206) 

Здравствена легитимација на име Кенан Имери, 
с. Боговиње, Тетово. (207) 

Здравствена легитимација на име Дудије Етеми, 
с. Палатица, Тетово. (208) 

Здравствена легитимација на име Шабедии 
Јахију, с. Палатица, Тетово. (209) 

Возачка дозвола на име Ќирко Јанчески, с. 
Рогиаје, Тетово. (210) 

Свидетелство на име Ибраим Ибиши, с. Бозовце, 
Тетово. (211) 

Свидетелство на име Ферис Имери, с. Боговиње, 
Тетово. (212) 

Свидетелство на име Иљо Димитриевски, ул. 
„Крушевска" бр. 1, Тетово. (213) 

Свидетелство на име Исман Сахити, с. Бродец, 
Тетово. (214) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мунибе Ризвани, е. Боговиње, Тетово. (215) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нермине Визвани, с. Боговиње, Тетово. (216) 
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Воена книшка на име Екрем Незири, с. Слатино, 
Тетово. (217) 

3̂ paiB)cTBiaH)a легитимација е а и м , е 'Мустафа Та-
хири, с. Палатица, Тетово. (218) 

Свидетелство за IV клас на име Исмаил Ју-
суфи, Тетово. (219) 

Свидетелство на име Ариф Јашари, с. Челопек, 
Тетово. (220) 

Свидетелство на име Перо Трифуновски, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 152, Гостивар. (221) 

Свидетелство да име Васка Мишковска, ,с. Те-
ново, Гостивар. (222) 

Свидетелство на име Раде Брајковски, с. Бе-
личица, Гостивар. (223) 

Свидетелство за IV клас на име Веселинка 
Наическа, ул. „Железничка", Гостивар. (224) 

Свидетелство на име Мерсел Зендели, с. Ба-
линдол, Гостивар. (225) 

Свидетелство на име Газмет Агаи, ул. „Н. Пара-
пунов" бр. 31, Гостивар. (226) 

Свидетелство на име Черамедин Зенуни, с. 
Дебреште, Гостивар. (227) 

Свидетелство за VII одделение на име Ибиш 
Нуредини, с. Балиндол, Гостивар. (228) 

Свидетелство на име Сафет Елези, с. Чајле, 
Г,остивар. (229) 

Свидетелство на име Раип Јакупи, с. Локвица, 
Гостивар. (230) 

Свидетелство на име Скендер Каримани, с. 
Добри Дол, Гостивар. , (231) 

Свидетелство за VII одделение на име Муамет-
oeaiT Халими, ic. Врапчиште, Гостивар. (232) 

Свидетелство на име Мулаим Вејсел, с. Врап-
чиште, Гостивар. (233) 

Свидетелство на име Гајур Мустафаи, с. Добри 
Дол, Гостивар. (234) 

Свидетелство на име Нури Адеми, с. Врапчиш-
те, Гостивар. (235) 

Свидетелство на име Драгица Митевска, с. 
Тумчевиште, Гостивар. (236) 

Свидетелство на име Неџади Мемеди, с. Градец, 
Гостивар. (237) 

Свидетелство на име Абдулатиф Османи, с. 
Челраие, Шстикар. (238) 

- Свидетелство на име Аки Фидани, ул. „В. Јо-
вановски" бр. 92, Гостивар. (239) 

Свидетелство за IV одделение на име Лена Ла-
зарова, с. Вање, Кочани. (240) 

Книшка на име Раде Петков, с. Драгобраште, 
ВцнЈица. (241) 

Воена книшка, издадена во Задар на име Љу-
бомир Димитриевски, с. Стајковци, Скопје. (242) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Божин Илиев, Скопје. (243) 

Воена книшка, издадена во Сува Река на име 
Ијсууф Хелмани, Скопје. (244) 

Здравствена легитимација на име Мевљане 
Адеми, ул. „136" б.б., Тетово. (245) 

Здравствена легитимација на' име Нешат Ра-
мадани, ул. „И. Р. Лола" бр. 144, Тетово. (246) 

Работна книшка на име Фадиљ Незири, с. Ре-
чица, Тетово. (247) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Баким Шани, с. Камењане, Тетово. (248) 

Свидетелство на име Фаитме Абази, ул. „Ван-
вардарска" б.б., Тетово. (249) 

Свидетелство на име Ејуб Медија, с. Пирок, 
Тетово. (250) 

Здравствена легитимација на име Сељвиша 
Бафтијари, е. Пршовце, Тетово. х (251) 

ЈОичма карта таа име Асип Билали, е. М. Речица, 
Третово. (252) 

Ученичка книшка на име Виолета Тодоравска, 
с. Брвеница, Тетово. (253) 

ОвидателјствК) ма име Исан Османи, с. Оз1ор(мшн-
те, Тетово. (254) 

Свидетелство на име Суцејман Исмаили, с. 
Синичане, Тетово. (255) 

Свидетелство на име Исман Абди, с. Јеловјане. 
Тетово. (256) 

Здравствена легитимација на име Џемиље 
Аљиљи, с. Боговиње, Тетово. (257) 

Свидетелство на име Башким Јакупи, с. Пирок, 
Тетово. (257) 
с. Чегране, Гостивар. (266) 

Свидетелство на име Владимир Тодороски, с. 
Волково, Гостивар. (259) 

Свидетелство на име Сабаедин Весељи, е. Не-
готино, Гостивар. (260) 

Свидетелство на име Фари Авзиу, с. Добридол, 
Гостивар. (261) 

Свидетелство на име Азир Сејдиу а, с. Него-
тино, Гостивар. (262) 

Свидетелство од I до III година на име Горица 
Николоска, Гостивар. (263) 

Ученичка книшка на име Амет Амети, Гос-
тивар. (264) 

Свидетелство на име Хазби Арифи, ул. „Бе-
оградска" бр. 51, Гостивар. (265) 

Уверение за прва помош ,На име Шаип Биљаљи, 
Свидетелство на име Даница Иваноска, с. Га-

лате, Гостивар. (267) 
, Свидетелство на име Убавка Манојлоска, с. Га-

лате, Гостивар. (268) 
10в1ид-ател1ст1в1а з,а I, II и III година издадени од 

ЕМУЦ „Никола Тесла" Скопје на име Ми,тре Рис-
товски, Скопје. (270) 

Ученичка книшка на име Оевдаил Р,аифојаки, 
ул. „Тризла" бр. 78, Прилеп. (272) 

Свидетелство на име Драге Јанчески, с. Трој-
крсти, Прилеп. (273) 

Свидетелство на име Благоја Рујаноски, с. Кри-
вогаштани, Прилеп. (274) 

Свидетелство на име Спаса Каламуноска, ул. 
„Д. Наредниот" бр. 30, Прилеп. (275) 

Свидетелство на име Муамера Деловиќ с. Ла-
жани, Црилап. (276) 

Свидетелство на име Мемед Белулоски, с. Плас-
ница, Прилеп. (277) 

Книшка на име Тевида Бајрами, ул. „Кру-
шевска Решублика"" бр. 7, Куманово. (278) 

З,дравствена легитимација на име Мумет Меми-
шо^ски, ул. „А. Саитовиќ" бр. 6, Куманово. (279) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 38 од Статутот на Заводот 

за урбанизам и проектирање „Панорама" — Ко-
чани, Конкурсната комисија при работната орга-
низација 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор на индивидуален работоводен орган 
(директор) 

Услови: 
Покрај општите услови, предвидени со Зако-

нот, кандидатот треба да ги исполнува и следеите 
услови: 

— да има завршено архитектонски факултет; 
— да има најмалку 6 (шест) години работно 

искуство; 
— да поседува морално-политички квалитети; 
— да има проверени резултати во поглед на 

стручните, организационите и другите р,аботни спо-
собности; 

— да не е осудуван за кривични дела и да не 
се води против несто кривична постапка. 

Кандидатите покрај молбите треба да доста-
ват : 

— диплома за стручната подготовка и 
— потврда за работното искуство. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „'Службен весник на СРМ". 
Некомплетираките и неблаговремено доставе-

ните молби нема да се земаат предвид при разгле-
дувањето. (247) 
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Врз основа на член 158, 162 и 163 од Статутот 
на РО, Конкурсната комисија на Работничкиот со-
вет на Производствената прометна работна орга-
низација „ПРОИЗВОД-ПРОМЕТ", Д.О. - Скопје, 
улица „Милан Миј алиовиќ" број 2 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор-именување на инокосен работоводен 
орган директор на работната организација 

Покрај општите услови, кандидатот треба да 
ги исполнува и следните услови: 

— да има завршено високо или вишо обра-
зование; 

— да има најмалку 5 години работно искуство 
на раководно работно место во производствената 
организација (лесна конфекција, ХТЗ опрема) и 
прометната работна 'организација ш мешовити 
стоки; 

— 1да има проверени резултати BIO поглед на 
стручните, организационите и другите работни спо-
собности. 

Пријавата, со потребните документи, кандида-
тот е должен да ја достави во определениот рок. 

Неблаговремените и некомплетираните докумен-
ти — пријава нема да се земаат во разгледување. 

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

Пријавите се доставуваат до работната орга-
низација со означување „за Конкурсната комиси-
ја". (248) 

Врз основа на член 55 од Статутот на Вишата 
школа за социјални работници во Скопје, Советот 
на Школата 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор (реизбор) на наставник (во звањето 
предавач или професор на виша школа), на неоп-
ределено време, за предметите: 

1. Општа и развојна психологија, ментална хи-
гиена и Методика на социјалната работа со пое-
динец. 

Пријавените кандидати, по овој конкурс, треба 
да ги исполнуваат условите предвидени со Зако-
нот за високото образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 49/74) и Статутот на Вишата школа за 
социјални работници во Скопје. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Секретаријатот на Школата. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Поблиски информации можат да се добијат во 
Школата, лично или по писмено барање. (230) 

За утврдување на еднакви критериуми за попол-
нување на наставните, научните и стручните звања 
во РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за економика и организација во земјоделството -
Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, куса 'биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомнлетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (231) 

Советот на Ветеринарниот институт „Скопје" 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор во научни звања на следните работ-
ни задолженија: 

.1. еден научен советник во Одделението за ре-
продукција, 

2. еден виш научен соработник во Одделението 
за патологија на домашните жив-отни. 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот за научните дејности, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено ветеринарен факултет и 
склоност кон научна работа. 

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на 
објавувањето. Молбите со кратка бриографија, спи-
сок на трудови (сепарати) се доставуваат до Ин-
ститутот. (245) 

Советот на Шумарскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор на еден наставник по предметот еко-
номика на шумскостопанските организации во зва-
њето доцент 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Де-
канатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат 
диплома за завршен трет степен студии, односно 
завршен докторат, куса биографија, список на 
стручни и научни трудови и по еден примерок од 
самите трудови. 

Пријавите, со останатите документи, се подне-
суваат во отворениот рок од 15 дена. (233) 

(Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, 
ООЗТ Институт за економика и организација во 
земјоделството — Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— еден асистент во исто или во повисоко зва-

ње по предметот Економика во земјоделството. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-

вите пропишани со Законот за високото образо-
вание на СРМ и согласно донесениот Правилник 

'Работната организација „Жито Лукс" — Скопје 
врз основа на член 61 од Законот за изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 35/73) 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за подобноста на изведувачите на работите и 
собирање на понуди за изградба на индустриска 
лекара и силос за брашно во Скопје 

I. Со конкурсот се отстапува изградба на: 
а) индустриска лекара за производство на леб 

и печиво: 
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— производна хала со магацини, јкотларница, 
гардероби, лабораторија, (гаражи, работилници и 
др. со површина од 12.870 м2; 

— "графастаЈница 2 х 1000 KVA и 
— автоматски дизел агрегати со јачина од 2 х 

728 KVA со површина од 200 м2. 
б) Силос за брашно со подно складиште 360 м2 

со капацитет од 1200 т. 
в) Опрема: 
— три автоматски лиени за производство на 

леб; 
— автоматска ,линија за производство на касе-

тен леб; 
— автоматска линија за производство на леб 

со широк асортиман; 
— автоматска линија за производство на кори 

за бурек, тибаница и баклава; 
— автоматска линија за производство на носно 

печиво и 
— погон за производство на мрсно печиво. 
Вкупниот капацитет за две смени е: 60 тони 

стандарден леб, 25 тони касетен, 20 тони разнови-
ден асортиман и 150.000 парчиња мрсно и носно 
печиво. 

г) Инсталации: 

— водовод и канализација; 
— електро и громобранска инсталација; 
— термотехеички инсталации и 
— инсталации за течно гориво и воздух. 

д) Уредување на локацијата: 

— внатрешни сообраќајници; 
— тротоари; 
— внатрешен и наворешен паркинг и 
— ограда. 
Ориент ацион ат а пресметковна вредност вкуп-

но изнесува 400.000.000 динари. 

И. Пријавата за подобноста треба да содржи: 
— решение за регистрација во судот на пону-

дувачот; 
— податоци за слични изведени објекти; 
— податоци за технолошката опременост и ка-

дровската структура; 
— биланс на успехот по завршната сметка 

од 1980 година. 

III. Понудата за изградба на објектот треба да 
содржи: 

цена по единица мерка и вкупно за 'објектот 
како целина; 

— време на градење на објектот од денот на 
почнувањето со динамика на градењето и 

— учество во финансирањето на објектот. 

IV. Објектот се отстапува со рок на градење на 
градежно-занаетчиските работи за 8 месеци. 

. V. Рокот за поднесување на понудите е 30 де-
на од денот на објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на CPQVT. 

VI. Понудата се доставува во запечатена об-
вивка до инвеститорот со ознака: „За изградба на 
(индустриската пекара за леб и печиво во Скопје". 

За резултатите од конкурсот сите понудувачи 
ќе бидат известени во рок од 20 дена од денот на 
заклучувањето на конкурсот. 

Техничката документација може да се добие 
на увид во Работната организација „ЖИТО ЛУКС" 
— Скопје. 

Понудите треба да се доставуваат на адреса: 
Работна организација „ЖИТО ЛУКС" — Скопје, 
ул. „Васил Горгов" бр. 13. 

Врз основа на член 148 од Статутот на Работ-
ната организација „ИЗООПТИК" - Скопје, Ра-
ботничкиот совет 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за именување (реизбор) на индивидуален ра-
ботоводен орган — директор на ВО „ИЗООЛТИК" 
— Скопје 

1. Кандидатите, покрај општите услови пред-
видени со Законот, треба да ги исполнуваат и 
следните посеб,ни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка (еко-
номски, технички факултет) со над 5 'години ра-
ботно искуство на раководно работно место; 

— или виша стручна подготовка (прв степен 
економски факултет или виша економско-комер-
цијална школа) со над 6 години работно искус-
тво на раководно работно место; 

— или средна стручна подготовка, економска 
насока со над 6 години работно искуство на рако-
водно работно место. 

Работното искуство да е стекнато во работна 
организација од иста дејност; 

— да имаат морално^политички квалитети; 
— во досегашното работење да покажале и се 

залагале за разводот на самоуправните односи; 
— да имаат проверени резултати во поглед на 

стручноста, организаторските и другите работни 
способности: 

— да не се осудувани за кривично дело; 
— да не им е забрането со судска одлука 

обавување должност директор. 
2. Кон пријавата кандидатите се должни да 

достават: 
— диплома за соодветна стручна подготовка, 
— доказ за работното искуство. 
Рок за пријавување е 15 дена од објавување-

то на конкурсот. 
Писмените пријави од точка 2 на овој конкурс 

кандидатите да ги достават на адреса: Работна 
организација за из о л а т е р еко -оптич ки услуги „ИЗО-
ОПТИК" — Скопје, „Партизански одреди" 101. 

Некомплетните и неблаговремено доставените 
пријави нема да се земаат предвид при разгледу-
вањето. (246) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), 
собранијата на о,пштините Центар и Карпош об-
јавуваат дека, поради истекот на мандатот, ќе из-
вршат избор на претседател и двајца судии на 
Општинскиот суд Скопје I — Скопје. 

Заинтересираните кандидати треба да ги ис-
полнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно 
искуство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-оолитичжи квалитети за 

вршење на судската функција. 
Пријавите за избор се поднесуваат до Комиси-

јата за прашањата на изборите и именувањата на 
Собранието на општината Карпош — Скопје во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на сооп-
штението. (232) 
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СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-
СТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА - ЦЕНТРАЛА 

СКОПЈЕ 

Врз основа на член 221 став 3 од Законот за 
санација и престанок на организациите на здру-
жен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/80 и 
25/81), Службата на општественото книговодство на 
СР Македонија — Централа во Скопје, утврдува 
и објавува дека просечниот личен доход исплатен 
за јануари—март 1981 година по работ,ник, а врз 
основа на податоците од периодичните пресметки 
за трите месеци 1981 година по гранки по кои се 
распоредени организациите на здружен труд спо-
ред Одлуката за единствената класификација на 
дејностите („(Службен лист на СФРЈ" бр. 34/76), 
изнесува 

0101 Електростопанство 12613 
0105 Производство деривати на, нафта 6912 
0106 Производство на железна руда 7562 
0107 Црна металургија 12247 
0108 Производство на руда и обоени 

метали 16225 
0109 Производство на обоени м,етали 13117 
0110 Преработка на обоени метали 11207 
0111 Производство на неметални мине-

рали 10419 
0112 Преработка на неметални минера- . 

ли 108911 
0113 Металопреработувачка дејност 10942 
0114 Машиноградба ^ 12704 
0115 Производство на сообраќајни сред-

ства ' 10823 
0117 Производство на електрични ма-

шини и апарати 9556 
0118 Производство на базни хемиски 

производи 12216 
01,19 Преработка на хемиски (производи 11455 
0120 Производство на камен, чакал и 

песок 9285 
0121 Производство на градежен мате-

ријал 9094 
0122 Производство на резана граѓа и 

плочи 8399 
012/3 Производство на финални произ-

води од дрво 90,12 
0124 Производство и преработка на 

хартија 10986 
0125 Производство на текстилни произ-

води и ткаенини 8799 
0126 Производство на готови текстил-

ни производи 79,14 
0127 Производство на кожа и крзно 11420 
0128 Производство на кожни чевли и 

галантерија 9045 
0129 Преработка на каучук 13391 
0130 Производство на прехранбени про-

изводи 9585 
0131 Производство на пијалак 9005 
0132 Производство на сточна храна 11413 
0133 Производство и преработка на ту-

тун 9688 
0134 Графичка дејност 9727 
0139 Производство на разноврски про-

.изводи 10012 
0201 Земјоделско производство 7964 

1 2 3 
0202 Земјоделски услуги 7877 
0203 Рибарство 10264 
0300 Шумарство 8428 
0400 В од остопанство 8746 
0501 Високоградба 8318 
0502 Нискоградба и хидроградба 5417 
0503 Инсталатерски и завршни работи 

9040 во градежништвото 9040 
0601 Железнички сообракај 10325 
0604 Воздушен сообраќај 12602 
0605 Патен сообраќај 10467 
0606 Градски сообраќај 10653 
0609 ПТТ услуги 10990 
0701 Трговија на мало 8993, 
0702 Трговија на големо 10789 
0703 Надворешна трговија 15136 
0801 Угостителство 8070 
0802 Туристичко посредување 9372 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 10982 
0902 Лични услуги и услуги во дома-

ќинството 6531 
1001 Уредување населби и простории 8716 
1002 Станбена дејност 10801 
1003 Комунална дејност 9213 
1102 Осигурување на имоти и лица 11515 
1103 Услуги во областа на прометот 11114 
1104 ,Проектирање и слични технички 

услуги 14087 
1105 Геолошки истражувања 8586 
1106 Истражувачко-развојни работи 13537 
1109 Деловни услуги 11391 
1201 Образование 10502 
1202 Научно-истражувачка дејност 13929 
1203 Култура, уметност и информирање 11533 
1204 Физичка култура и спорт 9365 
1301 Здравствена заштита 12355 
1302 Општествена заштита на децата 

и младината и социјална заштита 8931 

СОДРЖИНА 
Страна 

356. Одлука за помилување на осудени лица 569 
357. Одлука за изменување на Одлуката за 

компензација на цената на лебот — — 
358. Одлука за давање согласност на Тари-

фата за наградата и надоместокот на 
трошоците за работата на адвокатите на 
Адвокатската комора на. ,Македонија — 

359. Решение за утврдување дека се испол-
нети условите за почеток со работа на 
Фармацевтскиот факултет во Скопје — 

360. Решение за именување (советник на ре-
публичкиот 'секретар за урбанизам — — 

361. Решение за разрешување од функцијата 
советник на републичкиот секретар за 
индустрија — — — — — — — — 

362. Решение за разрешување од функција-
та советник на директорот на Републич-
киот хидрометеоролошки завод 

363. Решение за разрешување од функција-
та советник на началникот на Бирото 
за претставки и поплаки на Извршниот 
совет — — — — — — — — — 

570 

570 

670 

570 

570 

- 571 

571 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
267. Одлука за дополнување на Одлуката за 

утврдување на Листата на готовите ле-
кови што можат да се издаваат на ре-
цепт на осигурените -лица на товар на 
средствата на општинските СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување 571 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев — Скопје 


