
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 5 октомври 1976 
С к о п ј е 

Број 32 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

317. 
Врз основа на член 77 од Законот за опреде-

лени облици на општествената заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), Извршниот совет на Собранието на 
СРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА-
ТА НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 4 ДО 11. X. 1976 

ГОДИНА 

I 
Висината на придонесот за „Детската недела" 

според член 77 од Законот за определени облици на 
општествена заштита на децата и за самоуправните 
интересни заедници за општествена заштита на де-
цата изнесува: 

1. на секој продаден возен билет во желез -
ничкиот сообраќај — 2 динари; автобускиот (ме-
ѓуградски) сообраќај — 2 динари; автобускиот 
(градски) сообраќај — 0,20 динари и авионскиот 
сообраќај — 3 динари; 

2. на секој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации — 1 динар; 

3. на секоја поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен за печатени работи — 1 динар; 

4. на секој влезен билет за спортски натпревари 
и други спортски приредби — 2 динари. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2173/1 
16 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

318. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКО-

НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за економски односи со стран-
ство Љубиша Ристиќ, поради именување на друга 
должност. 

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

Број 12-2255/1 
16 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

319. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за економски односи со странство Љ у -
биша Ристиќ, досегашен помошник на републич-
киот секретар за економски односи со странство. 

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

Бро ј 12-2256/1 
16 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

320. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за Р е -

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

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за труд Коста Петров, досегашен секретар 
на Заедницата на здравствените установи на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

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

Број 12-2257/1 
16 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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321. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗЛ РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

1. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за труд Абедин Зенку, поради 
именување на друга должност. 

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

Број 12-2258/1 Претседател 
16 септември 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

322. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за самостоен советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија Абедин Зенку, досегашен по-
мошник на републичкиот секретар за труд. 

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

Број 12-2259/1 Претседател 
16 септември 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

323. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за самостоен советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија Трајко Бошковски, досегашен 
советник на републичкиот секретар за труд. 

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

Број 12-2260/1 
16 септември 1976 година 

Скопј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

324. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

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

НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

1. Се разрешува од должност советник на ре-
публичкиот секретар за труд Трајко Бошковски, 
поради именување на друга должност. 

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

Број 12-2261/1 Претседател 
16 септември 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

325. 
Врз основа на член 150 став 3 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 
11/76), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 16 септември 1976 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОБВИНИТЕЛ И ЗАМЕНИЦИ НА 
ОБВИНИТЕЛОТ ВО ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА 
ЗА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ, ПОМЛАДИ ОФИЦЕ-

РИ И ВОЕНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

I 
За обвинител на Вишиот суд на честа на ре-

зервните офицери, помлади офицери и воените 
службеници се именува: Панче Кусакатски, пол-
ковник. 

П 
За заменици на обвинителот на Вишиот суд 

на честа за резервните офицери и воените служ-
беници се именуваат: 

1. — Доксе Дирлев, началник на Одделението 
за општествено-политичкиот систем во ЦК СКМ, 

2. — Димитар Ристевски, референт по кадрови 
во „Комуналец" — Скопје. 

Ш 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-2267/1 Претседател 
16 септември 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

326. 
Врз основа на член 150 став 3 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ", број 
11/76), републичкиот секретар за народна одбрана 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ВИШИОТ СУД 
НА ЧЕСТА ЗА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ, ПОМЛА-

ДИ ОФИЦЕРИ И ВОЕНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

1. За секретар на Вишиот суд на честа за ре-
зервните офицери, помлади офицери и воени служ-
беници се именува: 

Петар Давидовски, советник за управно-прав-
ни работи во Републичкиот секретаријат за на-
родна одбрана. 

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

Бр. 09-649 
28 септември 1976 година 

Скопје 
Републички секретар, 

генерал-мајор 
дипл. инж. Миле Арнаутовски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

367. 
Врз основа на член 23, став 2 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 8/74), Републичката изборна ко-
мисија за спроведување на избори за избор на де-
легати во Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита, Скоп-
је, на седницата одржана на 24 септември 1976 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКА-
ТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. За спроведување на избори за избор на де-
легати во Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Скопје, се именуваат претседател, секретар, член 
и членови-заменици на Општинската изборна 
комисија за избор на делегати во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Скопје, со седиште во 
Куманово и тоа: 

а) за претседател Радомир Каревски, а за негов 
заменик Трајко Димитриевски; 

б) за секретар Јаков Станковић а за негов за-
меник Здравка Паневска; 

в) за член Милка Даштевска, а за негов за-
меник Стојан Телевски. 

2. Решението влегува во сила со неговото доне-
сување, а ќе се објави во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 03-219/1 
26 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Ристо Божиновски, е. р. 

368. 
Врз основа на член 23, став 2 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 8/74), Републичката изборна ко-
мисија за спроведување на избори за избор на де-
легати во Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Скопје, на седницата одржана на 24 септември 1976 
10дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКА-
ТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. За спроведување на избори за избор на де-
легати во Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Скопје, се именуваат претседател, секретар, член и 
членови — заменици на Општинската изборна ко-
мисија за избор на делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје, со седиште во Гевгели-
ја и тоа: 

а) за претседател Танев Ристо, а за негов заме-
ник Карајков Томе; 

б) за секретар Прошев Максим, а за негов за-
меник Олумчева Нада; 

в) за член Николов Иван, а за негов заменик 
Делиџаков Костадин. 

2. Решението влегува во сила со неговото доне-
сување, а ќе се објави во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 03-219/2 
26 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Ристо Божиновски, е. р. 

369. 
Врз основа на член 23, став 2 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници, Републичката 
изборна комисија за спроведување на избори за 
избор на делегати во Собранието на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Скопје, на седницата одржана на 24 
септември 1976 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКА-
ТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. За спроведување на избори за избор на деле-
гати во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Скоп-
је, се именуваат претседател, секретар, член и чле-
нови — заменици на Општинската изборна коми-
сија за избор на делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје, со седиште во Делче-
во и тоа: 

а) за претседател Ванчо Цонев, а за негов за-
меник Ванчо Стојковски; 

б) за секретар Сребран Стоичковски, а за не-
гов заменик Георги Стоилов; 

в) за член Георги Џабирски, а за негов за-
меник Станка Видимлиска. 

2. Решението влегува во сила со неговото до-
несување, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 03-219/3 
26 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Ристо Божиновски, е. р. 

СИЗ НА КУЛТУРАТА — ШТИП 

370. 
Врз основа на член 14, став 5 и член 20 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
културата („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а 
во врска со член 20 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на културата — Штип, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 29 
декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИ-

НАТА ШТИП ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат привремени стапки за форми-

рање на средствата на Самоуправната општинска 
интересна заедница на културата — Штип за 1976 
година, и тоа: 
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1. придонес на бруто личен доход од работен 
однос од нестопанството, по стапка од 0,20%; 

2. придонес од доходот на организациите на 
здружениот труд и установите што издвојуваат до-
ход во фондовите (номенклатура 1 до 8), по стап-
ка од 0,25%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1,30°/о; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 3%; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 3%; 

6. придонео од општински административни 
такси, такси од граѓани, посебен данок на промет 
и др., 10°/о. 

Член 2 
Привремените стапки ќе се применуваат до до-

несувањето на конечни стапки на Општинската 
самоуправна интересна заедница на културата 
— Штип. 

Член 3 
Донесените стапки ќе се применуваат со денот 

на донесувањето, а ќе се објават во „Службен 
гласник на општината Штип". 

Број 0501-76/75 
29 декември 1975 година 

Штип 
Претседател, 

Ангел Костадинов, е. р. 

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
— ДЕМИР ХИСАР 

371. 
Врз основа на член 60, став 1 точка 4 од За -

конот за определени облици на општествена зашти-
та на децата и за самоуправните интересни заед-
ници за општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 
22 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница за општествена заштита на децата — Демир 
Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 29 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
3A УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИ-

ТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесите за општествена заштита на децата што 
ќе се пресметуваат од личните доходи и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
2. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност. 
Член 2 

Стапките на придонесите по кои ќе се пресме-
туваат придонесите за непосредна детска заштита 
се утврдуваат и тоа: 

1. на бруто личен доход од работен однос — 
0,50%; 

2. на катастарски доход од земјоделска дејност 
— 0,10%. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Број 50 
30 декември 1975 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Борис Граматковски, е. р. 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 

Д О П О Л Н У В А Њ Е 
НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИС-

ТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ШУМСКИ 
САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 18 став 3 од Законот 
за саден материјал („Службен весник на СРМ" бр. 
10/73), објавува дека во Регистарот на саден мате-
ријал — шумски се запишани следните организа-
ции на здружениот труд: 

— Железничкото транспортно претпријатие — 
ООЗТ „Градежен погон" — Скопје, Регистарски бр. 
29, страна 29, книга бр. 4, решение бр. 09-УП/10 

835/2 од 6. I. 1976 година; 
— Претпријатие за уредување и регулација на 

бупци „Крива Река" Крива Паланка, Регистарски 
бр. 30, страна 30, книга бр. 4, решение бр. 
09-УП/Р-З од 15. I. 1976 година; 

— ЗДИШ „Треска" ООЗТ Шумско стопанство 
Плачковица — Виница, Регистарски број 31, страна 
31, книга бр. 4, решение бр. 09-УП/1°-140/1 од 6. 
УП. 1976 година. 

Д О П О Л Н У В А Њ Е 
НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИС-
ТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДОРАБОТУВА-

ЧИ НА ШУМСКО СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство во смисла на член 24 од Законот за се-
ме („Службен весник на СРМ" број 18/73), објавува 
дека во Регистарот на производители и доработу-
вачи на шумско семе е запишана следната работ-
на организација на здружен труд: 

— ЗДИШ „Треска" ООЗТ Шумско стопанство 
„Плачковица" — Виница, Регистарски број 4, стра-
на 4, книга бр. 1, решение бр. 09-УП/1°-140 од 6. 
УП. 1976 година. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ми-
ланова Марија од Скопје, против тужениот Мила-
нов Благој, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Миланов Благој да се 
јави во судот или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно ќе му се одреди старател кој ќе го за-
стапува до окончувањето на овој спор . 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1330/76. 
(72) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Накова Натка, родена Дериволска од Скопје, 
ул. „Цветан Димов" бр. 93, против тужениот На-
ков Никола од Скопје, сега со непознато место на 
живеење. Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Наков Никола во рок од 
30 дена да се јави во судот или да ја достави сво-
јата адреса. Во спротивно, судот ќе му одреди при-
времен старател во смисла на член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1558 од 
21. IX. 1976 година. (73) 
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ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на Пауна Богданоска од село Луково, 
Струшко, против Витомир Богдановски од истото 
село, сега со непозната адреса. Согласно член 77, 
став 1, точка 4 од ЗПП, судот на тужениот му го 
постави за привремен застапник адв. Јован Де-
ребанов од Битола, кој ќе го застапува во оваа 
постапка со сите права на законски застапник се 
додека тужениот или неговиот полномошник не 
се јават пред судот или органот за старателство 
не му определи старател. 

Од Окружниот суд во Битола, П .бр. 613/76. (71) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд е заведена тужба од страна на 
тужителот Ханифе вд. на покојниот Назиф Џафе-
ри од Тетово, ул. „Кузман Јосифовски — Питу" 
бр. 42, против тужениот Али Рамадан Исмаили од 
Тетово, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Али Рамадан Исмаили 
од Тетово во рок од месец дена да се јави во Оп-
штинскиот суд во Тетово, како и се повикува секое 
лице кое знае каде се наоѓа тужениот Али Рама-
дан Исмаили, за тоа да го извести судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 119/76. 
(74) 

Пред овој суд е поднесен предлог за физичка 
делба од барателот Герасим Петков Блажевски од 
село Варвара и др. против противниците Блажев-
ска Риска од село Варвара, сега со место на ж и -
веење во Австралија и Стојан Ристов Блажевски 
од Б ј елија, СР Србија. 

Се повикува противничката Блажевска Риска 
од село Варвара, а сега настанета во Австралија, 
во рок од месец дена да се јави пред Општинскиот 
суд во Тетово, како и се повикува секое лице кое 
знае каде се наоѓа противничката, за тоа да го 
извести судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 266/75. 
(75) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. НО, 111 и 112 од 22. IV. 1976 година, 
на регистарска влошка бр. 240, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на деловните единици 
на РО Хотелско-угостителското претпријатие „Ту-
рист", со седиште во Кочани, и тоа: 

1. Деловна единица, со седиште во Кочани, ул. 
„Стив Наумов" бб во состав на РО Хотелско-уго-
стителско претпријатие „Турист" — Кочани. 

Предмет на работење: 
— продажба на големо и мало на сите видови 

алкохолни и безалкохолни пијалаци, сувомесни 
производи и конзерви од риба. 

Раководител: Живадин Манев. 
2. Деловна единица — Бифе ресторан со скара, 

со седиште во Кочани, место викано „Усова Чеш-
ма", во состав на РО Хотелско-угостителско прет-
пријатие „Турист" — Кочани. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови алкохолни и без-

алкохолни пијалаци, скара, сите видови сувомес-
ни производи, играње на друштвени игри. 

Раководител: Неџат Абдиевски. 
3. Деловна единица — Мотел брана „Градче", со 

седиште во Кочани. 

Предмет на работење: 
— угостителски услуги и продажба на сите 

БИДОВИ алкохолни и безалкохолни пијалаци, ска-
ра, пружање на хотелски услуги со легла за спие-
ње и музика. 

Раководител: Никола Андов. 
Уписот на Деловната единица, со седиште во 

Кочани, ул. „Стив Наумов" бб се запиша во регис-
тарот врз основа на одлуката на Работничкиот со-
вет на ОЗТ „Турист" — Кочани бр. 04-736 од 28. X. 
1975 година, која е преземена од Производното тр-
говско претпријатие „Грозд" — Струмица. 

Уписот на Деловната единица — Бифе ресто-
ран со скара, со седиште во Кочани, место викано 
Усова Чешма" се запиша во регистарот врз осно-

ва на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ 
„Турист" — Кочани, бр. 04-736 од 28. X. 1976 година. 

Уписот на Деловната единица — Мотел брана 
„Градче", со седиште во Кочани, се запиша во 
регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот 
совет на РО „Турист" — Кочани, бр. 04-446/2 од 
30. VI. 1976 година. Истата била во состав на Во-
достопанското претпријатие „Брегалница" — Ко-
чани и се припоила кон РО „Турист" — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 110, 111 и 112/76. (217) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 93 од 6. IV. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 367, го запиша во судскиот регис-
тар престанокот на право за потпишување на ов-
ластените лица — досегашни потписници на РО 
за промет на големо и мало извоз-увоз „Југопро-
мет" — Струмица и тоа: Петар Шаламанов, шеф 
на сметководството, и Петар Танушев, ш е ф на фи-
нансиската оператива. За овластени лица остану-
ваат: Боривоје Цртев, директор на работната ор-
ганизација, кој ја застапува и потпишува истата 
без ограничување. 

Овластени лица за потпишување и граници на 
нивните овластувања се: 

Боривоје Џртев, Трајко Димитровски и Стојан 
Петров ја потпишуваат работната организација без 

, ограничување; 
Крсто Атанасов ги потпишува сите финанси-

ски документи без ограничување; и 
Стојан Танчев, Ристо Стоев, Ристо Матков, 

Иван Пушкаров, Иван Самарџиев, Горѓе Мудинов 
и Симеон Петров ги потпишуваат инструментите за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествените средства. 

Уписот се изврши врз основа на одлуката на 
Централниот работнички совет на РО „Југопромет" 
— Струмица, бр. 02-500/1 од 5. IV. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 93/76. (186) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 135 од 19. V. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 368, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот директор на З И К „Малеш" — Берово Дими-
тар Јовановски престанува, а за директор е име-
нуван Павле Крамарски, генерален директор, со 
потполни и неограничени овластувања во однос на 
застапувањето и потпишувањето на организацијата 
на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Централниот работнички совет на З И К 
„Малеш" — Берово од 29. IV. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
135/76. (210) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 86 од 6. IV. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 52, го запиша во судскиот регистар 
бришењето на следните ООЗТ на „Југотутун" — 
работна организација, со седиште во Кочани, и 
тоа: 

1. ООЗТ за производство на земјоделски произ-
води од село Видовиште, Кочанско во состав на 
„Југотутун" — работна организација — Кочани, 
поради спојување во РО „Југотутун" — Кочани; 

2. ООЗТ за обработка, со седиште во Кочани, 
во состав на „Југотутун" — работна организација 
— Кочани, поради спојување во „Југотутун" — РО 
— Кочани; 

3. ООЗТ за кооперација со индивидуални зем-
јоделски тутунопроизводители од Кочани, во состав 
на „Југотутун" — РО — Кочани, поради спојување 
ве „Југотутун" РО — Кочани. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
за производство на земјоделски производи — село 
Видовиште, Кочанско, бр. 08-51 од 10. Ш. 1976 го-
дина, одлуката на Собирот на работните луѓе на 
ООЗТ за обработка — Кочани, бр. 07-38 од 10. III. 
1976 година и одлуката на Собирот на работните 
луѓе на ООЗТ за кооперација, бр. 06-126/9 од 10. 
ЈИ. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 86/76. (213) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 95 од 6. IV. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 51, го запиша во судскиот регис-
тар основањето на Деловната единица аптека „8 
Март", со седиште во Кочани, ул. „29 Ноември" 
бб на Општинската аптека — Кочани. 

Предмет на работење: 
— набавка, изработка и доработка на лекови, 

санитетски материјали за зачувување здравјето на 
луѓето, набавка и продажба на средства за лична 
хигиена, за дезинфекција и дератизација. 

Раководител: Павлина Димова. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работната заедница на Општинската 
аптека, — Кочани, бр. 56 од 2. IV. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 95/76. (214) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат број 7 под назив* 
„Управа за приходи на Собранието на општината 
Тетово", се огласува за неважен. (2828) 

Загубениот печат под назив: „Претпријатие 
„Интеримпекс" — Скопје ООЗТ за надворешна и 
внатрешна трговија и туризам „Интеримпекс" 
Скопје", се огласува за неважен. (2767) 

Загубениот округли печат бр. 2 под назив: 
„ООЗТ „Газела" Индустрија за чевли и гумени 
производи Скопје, Работна заедница — Заеднич-
ки служби" со амблем на ООЗТ — „Газела", се 
огласува за неважен. (2822) 

Загубениот округли печат под назив: „Жито-
војводина" Нови Сад „Млинска индустрија", Бе-
чеј", се огласува за неважен. (2906) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство за III клас, издадено од Гимна-

зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Љуби-
ца Кипријановска, ул. „И. Р. Лола" бр. 99, Кума-
ново. (2754) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Сабри Демировски, ул. „ЈНА" бр. 41, Куманово. 

(2823) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
цијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Сев-
џани Сулејмани, ул. „Веселин Вујовски" бр. 2, Ку-
маново. (2824) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
РЈедри Муслиу, е. Матејче, Куманово. (2825) 

Поморска книшка бр. А 295/2, издадена од Бар 
од Лучката капетанија на име Гино Панговски, ул. 
„Ленинова" бр. 72, Скопје. (2827) 

Сообраќајна книшка на „Мермери" — Гостивар. 
(2902) 

Свидетелство за Ш година индустриско учи-
лиште на име Десо Матески, ул. „Сретко Матев-
ски" бр. 113, Гостивар. (2261) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Феј -
зо Зеќири, е. Симница, Гостивар. (2262) 

Работна книшка на име Сабит Елмази, ул. „18 
Ноември" бр. 190, Гостивар. (2263) 

Борачка книшка на име Раим Елези, е. Чајле, 
Гостивар. (2264) 

Работна книшка на име Лиман Лимани, е. Бе-
ловиште, Гостивар. (2265) 

Свидетелство за УШ одделение на име Даница 
Митева, Виница. (2266) 

Возачка дозвола издадена од Тетово на име 
Шабан Амети, е. Копачин Дол, Тетово. (2267) 

Завршно свидетелство издадено од Училиштето 
„Перо Наков" на име Адиљ Сефедини, ул. „Хри-
стијан Карпош" бр. 71, Куманово. (2268) 

Свидетелство за УШ разред на име Назми Ка-
зими, е. Нераште, Тетово. (2269) 

Работна книшка на име Абдулхари Селмани, 
ул. „К. Неделкоски" бр. 7, Тетово. (2270) 

Свидетелство од УШ одделение на име Наик 
Етеми, е. Челопек, Тетово. (2271) 

Свидетелство од IV година, издадено од Гим-
назијата „Кирил Пејчиновић' — Тетово на име Бо-
ислав Гаврилоски, ул. „Душко Поповиќ бр. 14, 
Гостивар. (2272) 

Диплома издадена од Гимназијата „Кирил Пеј-
ч и н о в и ћ — Тетово на име Воислав Гавриловски, 
ул. „Душко Поповиќ" бр. 14, Гостивар. (2273) 

Свидетелство на име Петре Стојкоски, Гости-
вар. (2274) 

Свидетелство од IV одделение на име Муарем 
Муареми, е. Балиндол, Гостивар. (2275) 

Свидетелство за Ш година на име Абдилбари 
Имери, ул. „18 Ноември" бр. 174, Гостивар. (2276) 

Свидетелство од IV година на име Абдилбари 
Имери, ул. „18 Ноември" бр. 174, Гостивар. (2277) 

Диплома од гимназија на име Абдилбари Име-
ри, ул. „18 Ноември" бр. 174 Гостивар. (2278) 

Ученичка книшка на име Салем Хајровиќ, 
е. Десово, Прилеп. (2279) 

Свидетелство за Ш одделение на име Вели-
м и р ^ Стојкоски, е. Требино, М. Брод. (2280) 

Свидетелство за УШ одделение на име Љу-
бомир Стојкоски, е. Требино, Македонски Брод. 

(2281) 
Свидетелство за I година на име Ѓорѓи Димов, 

е. Сирково, Т. Велес. (2282) 
Свидетелство за I година индустриско училиш-

те на име Ангел Мачавелов, е. Ораовец, Т. Велес. 
(2283) 

Свидетелство за Ш година на име Ангел Ма-
г:авелов, е. Ораовец, Т. Велес. (2284) 

Свидетелство за УШ одделение на име Стојан' 
Николовски, е. Голозинци, Т. Велес. (2285) 

Свидетелство за УШ одделение на име Керим 
Лимани, е. Порој, Тетово. (2286) 

Свидетелство од V и VI одделение на име Ша-
ип Сулејмани, е. Порој, Тетово. (2287) 

Свидетелство од П година на име Ремзи Ем-
шиу, е. Ѓермол, Тетово. (2288) 

Свидетелство од Ш година па име Ремзи Ем-
шиу, е. Гермол, Тетово. (2289) 
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Свидетелство за П година на име Ељзал Ре-
цепи, е. Пршовце, Тетово. (2290) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Локман Беџети, е. Синичане, Тетово. (2291) 

Ученичка книшка за Ш одделение на име Са-
мет Беџети, е. Синичане, Тетово. (2292) 

Ученичка книшка за Ш одделение на име Азби 
Рустеми, е. Синичане, Тетово. (2293) 

Свидетелство за V одделение на име Џемил Да-
липи, е. Пирок, Тетово. (2294) 

Свидетелство за VI разред на име Џемил Да-
липи, е. Пирок, Тетово. (2295) 

Свидетелство за УП клас на име Џемил Да-
липи, е. Пирок, Тетово. (2296) 

Свидетелство на име Бајрам Селмани, е. Г. 
Речица, Тетово. (2298) 

Диплома на име Насер Исмаили, е. Г. Седлар-
це, Тетово. (2297) 

Диплома на име Абдула Синани, е. Г. Седлар-
це, Тетово. (2299) 

Свидетелство за УШ одделение на име Роска 
Богданоска, е. Владимирово, Берово. (2300) 

Ученичка книшка издадена од Виница на име 
Вита Стојменова, ул. „Климент Охридски", Ви-
ница. (2301) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Гимна-
зијата „Ванчо Прке" на име Лиљана Јованова, ул. 
„М. Тито" бр. 41, Виница. (2302) 

Свидетелство на име Касам Џабири, е. Шипко-
вица, Тетово. (2303) 

Свидетелства за П, Ш и IV клас и диплома на 
име Садик Беќири, ул. „Битолска" бр. 14, Тетово. 

(2304) 
Свидетелства за VI и VII одделение на име 

Јосип Салии, е. Вешала, Тетово. (2305) 
Диплома на име Абдилнасер Емини, е. Седлар-

це, Тетово. (2306) 
Свидетелство за УП разред на име Елами Ша-

бани, е. Бозовце, Тетово. (2307) 
Диплома на име Јусуф Селмани, ул. „К. Ј. 

Питу" Тетово. (2308) 
Диплома за средно школо на име Џелал Идри-

з у е. Ново Село, Тетово. (2309) 
Свидетелство за VI одделение на име Џеладин 

Ибраими, е. Челопек, Тетово. (2310) 
Свидетелство за VI одделение на име Џаудет 

Арифи, е. Боговиње, Тетово. (2311) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Веап Узаири, е. Жељино, Тетово. (2312) 
Ученичка книшка од IV одделение на име Фа-

рис Исни Беџети, е. Синичане, Тетово. (2313) 
Ученичка книшка од IV одделение на име Таки 

Беџети, е. Синичане, Тетово. (2314) 
Свидетелство од УШ одделение на име Влади-

мир Попоски, е. Вруток, Гостивар. (2315) 
Свидетелство од I година на име Јове Цвет-

коски, е. Вруток, Гостивар. (2316) 
Свидетелство од П година на име Јове Цвет-

коски, е. Вруток, Гостивар. (2317) 
Свидетелство за УШ одделение на име Гоце 

Свешроски, ул. „Ц. Илиески" бр. 17, Прилеп. (2318) 
Ученичка книшка на име Асим Камберовиќ, е. 

Десово, Прилеп. (2319) 
Свидетелство за I клас на име Абдула Сина-

ни, е. Седларце, Тетово. (2320) 
Свидетелство за П клас на име Абдула Сина-

ни, е. Седларце, Тетово. (2321) 
Свидетелство за Ш клас на име Абдула Си-

нани, е. Седларце, Тетово. (2322) 
Свидетелство за IV клас на име Абдула Сина-

ни, е. Седларце, Тетово. (2323) 
Свидетелство за I клас на име Насер Исмаили, 

е. Г. Седларце, Тетово. (2324) 
Свидетелство за П клас на име Насер Исма-

и л а е. Г. Седларце, Тетово. (2325) 
Свидетелство за Ш клас на име Насер Исма-

и љ ^ е. Седларце, Тетово. (2326) 
Свидетелство за IV клас на име Насер Исмаи-

л а , е. Седларце, Тетово. (2327) 

Свидетелство за IV клас на име Мемет Шаки-
ри, е. Раковец, Тетово. (2328) 

Ученичка книшка на име Ќазим Казими, е. 
Теарце, Тетово. (2329) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Бор-
ко Јованоски, е. Жилче, Тетово. (2330) 

Свидетелство на име Фаредин Бејтули, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 13, Тетово. (2331) 

Свидетелство за I клас на име Абдилнасер 
Емини, е. Г. Седларце, Тетово. (2332) 

Свидетелство за П клас на име Абдилнасер 
Емини, е. Г. Седларце, Тетово. (2333) 

Свидетелство за Ш клас на име Абдилнасер 
Емини, е. Г. Седларце, Тетово. (2334) 

Свидетелство за IV клас на име Абдилнасер 
Емини, е. Г. Седларце, Тетово. (2335) 

Ученичка книшка на име Влатко Конески, ул. 
„О. Михајлоски" бр. 4, Прилеп. (2336) 

Штедна книшка бр. 281186-26, издадена од 
Стопанска банка — Скопје на име Благоја Вел-
иоски, ул. „К. Спиркоски" бр. 2, Прилеп. (2337) 

Свидетелство за УШ одделение на име Рада 
Наумоска, е. Ропотово, Прилеп. (2338) 

Лична карта на име Владо Петревски, е. Трој-
крсти, Прилеп. (2339) 

Свидетелства за I, И и III клас, издадени од 
Економското училиште „Моша Пијаде" на име 
Живка Јовчевска, ул. „В. Котарка" бр. 12, Кума-
ново. (2340) 

Свидетелство од П година бр. 5/73, издадено од 
Б]У „Моша Пијаде" на име Иванка Пајковска, ул. 
„М. Пијаде" бр. 35/12, Куманово. (2341) 

Диплома издадена од Занаетчиското училиште 
„Перо Наков" на име Драги Ташевски, ул. „К. 
А б р а ш е в и ћ бр. 10, Куманово. (2342) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Учи-
лиштето „Тодор Јанев" е. Чашка на име Милка 
Анчева, е. Лисиче, Т. Велес. (2343) 

Свидетелство за УШ одделение на име Бранко 
Николов, е. Лисиче, Т. Велес. (2344) 

Свидетелство на име Намедин Камили, е. До-
бридол, Гостивар. (2345) 

Свидетелство за Ш и IV и диплома, издадени 
од Гимназијата „Панче Попоски" на име Рамиз 
Асани, е. Равен, Гостивар. (2346) 

Свидетелства на име Насфи Адеми, ул. „Бео-
градска" бр. 28, Гостивар. (2347) 

Свидетелство за УШ одделение на име Бранко 
Митев, е. Тркање, Кочани. (2348) 

Диплома за електромеханичко училиште на 
име Никола Смилановски, ул. „Кирил и Методи" 
ер. 74, Струмица. (2349) 

Свидетелство од I клас УЗУС на име Никола 
Стевков, ул. „М. Ацев" бр. 8, Радовиш. (2350) 

Свидетелство од I клас на име Јовче Лукарев, 
ул. „Г. Делчев" бр. 20, Радовиш. (2351) 

Штедна книшка издадена од Стопанска банка 
— Битола на име Стефан Богоевски, е. Оптичари, 
Битола. (2352) 

Здравствена книшка на име Елица Шукуло-
ска, е. Славеј, Прилеп. (2353) 

Свидетелство за УШ одделение на име Сузана 
Стојаноска, е. Славеј, Прилеп. (2354) 

Свидетелство за П година, на име Наде Кон-
доска, ул. „П. Котеска" бр. 9, Прилеп. (2355) 

Свидетелство за I година гимназија на име 
Жарко Георгиевски, ул. „Београдска" бр. 2, Прилеп. 

(2356) 
Свидетелство од IV, издадено од Школата 

„Војвода Карпош" — Дубровница на име Савка 
Стојановска, е. Дубровница, Кр. Паланка. (2357) 

Свидетелство за П година бр. 06-237/1 на име 
Милан Јакимовски, е. Мартиница, Кр. Паланка. 

(2358) 
Ученичка книшка за I и П година бр. 71-09 

текстилна на име Љупчо Стојановски, Кр. Паланка. 
(2359) 

Свидетелство за Ш година текстилно на име 
Љупчо Стојановски, Кр. Паланка. (2360) 
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Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
„Јосип Броз Тито" Струга бр. 03-4/16 на име Роза 
Котеска, ул. „Елпида Караманди" бр. 26, Струга. 

(2361) 
Свидетелство за УШ одделение на име Зоре 

Савески, е. Битово, Македонски Брод. (2362) 
Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 

Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на име Ва-
силка Татарчева, ул. „Гоце Делчев" бр. 45, Ресен. 

(2363) 
Свидетелство од Ш клас на име Бектеши Аб-

дултаип, с. Шипковица, Тетово. (2364) 
Свидетелство од V, VI и УП одделение на име 

Лиман Сулејмани, с. Порој, Тетово. (2365) 
Свидетелство од IV одделение на име Цветко 

Бошковски, е. Челопек, Тетово. (2366) 
Свидетелство од IV разред на име Рецепи Нури 

Џемаили, е. Боговиње, Тетово. (2367) 
Здравствена легитимација на име Селам Ази-

зи, с. Одри, Тетово. (2368) 
Свидетелство од I, П, Ш и IV година на име 

Илјаз Ракипи, е. Шипковица, Тетово. (2369) 
Земјоделска легитимација на име Дашмир Зи-

бери, е. Жељино, Тетово. (2370) 
Свидетелство за П клас гимназија на име Асан 

Зулбеари, с. Дебреше, Гостивар. (2371) 
Диплома издадена од Училиштето „Злате Ма-

л а в с к и " на име Шефки Селмани, ул. „Лазар Ла-
зарески" бр. 5, Гостивар. (2372) 

Уверение за зидарски и тесарски занает на име 
Исен Елези, е. Добри Дол, Гостивар. (2373) 

Свидетелство бр. 02-218/15, издадено од ЦОУ 
„Кочо Рацин" на име Темјанушка Ивановска, с. 
Блатец, Виница. (2374) 

Здравствена легитимација на име Даница Пе-
тровска, ул .„Јоаким Крчовски" бр. 25, Битола. 

(2375) 
Свидетелство за завршено основно училиште 

на име Бељан Стојаноски, с. Сарандиново, Прилеп. 
(2376) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ристе 
Ристески, ул. „Вера Циривири" бр. 94, Т. Велес. 

(2377) 
Возачка дозвола на име Деари Авдирахим, с. 

М. Речица Тетово. (2378) 
Диплома на име Шази Мурати, ул. „Бл. Тоска" 

бр. 101, Тетово. (2379) 
Свидетелства од I, П, Ш и IV клас, издадени 

од Гимназијата „К. Пе јчиновић — Тетово на име 
Хоџа Абдирахим, ул. „Ѓ. Петров" бр. 28, Тетово. 

(2380) 
Свидетелства за Ш и IV година и диплома 

на име Фекри Сулејмани, е. Н. Село, Тетово. (2381) 
Свидетелство на име Нагиб Иљази, с. Лакави-

ца, Гостивар. (2382) 
Свидетелство од VI одделение на име Далип 

Акику, нас. Циглана, Гостивар. (2383) 
Свидетелство за УП одделение на име Далип 

Акику, нас. Циглана, Гостивар. (2384) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Основното училиште „Моша Пијаде" — Гостивар 
на име Адем Адили, ул. „С. Пеноски" бр. 56, Го-
стивар. (2385) 

Свидетелство од IV клас и диплома од гимна-
зија на име Владо Синџироски, е. Битуше, Гости-
вар. (2386) 

(2386) 
Диплома за завршено средно техничко учи-

лиште на име Александар Мицев ул. „Ленинова" 
бр. 48, Гостивар. (2387) 

Свидетелство на име Арслан Несими, е. Вру-
ток, Гостивар. (2388) 

Воена книшка издадена од Прилеп на име Сла-
ве Зенгоски, Скопје. (2389) 

Диплома издадена од Електро машинскиот соо-

браќаен училишен центар-отсек машинец во Скоп-
је на име Ѓорги Андоновски, Скопје. (2390) 

Свидетелство за Ш година, издадено од 
ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Драган-
чо Стојановски, Скопје. (2391) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Никола Матевски, Скопје. (2392) 
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ник во Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македо-
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та самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Скопје — — — 835 
Решение за именување членови на Оп-
штинската изборна комисија за избор на 
делегати во Собранието на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Скопје — — — 835 
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штинската изборна комисија за избор на 
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Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна 
Пошт. Фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник 
кај Службата на општественото книговодство. 
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