
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на 1ЈРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 4 март 1970 
С к о п ј е 

Број 4 Год. XXVI 

Претплатата за 1970 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

27. 
Брз основа на член 10 од Основниот закон за 

филмот („Службен лист на СФРЈ" бр. 30/62 и 11/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
ФИЛМСКИОТ СОВЕТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР ФИЛМ" 

ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата, поради 
истекот на мандатот, членови на Филмскиот совет 
на Претпријатието за производство на филмови 
„Вардар-филм" во Скопје на: 

—• Илија Јосифовски 
— Ѓорги Василевски 
— Никола Бошале 
— Горѓи Бозбокилос 
—• Петар Маз,ев 
—• Анте Поповски 
— Тома Прошев 
— Кочо Нетков 
—• Димитрије Османли. 
II. За членови на Филмскиот совет на Претпри-

јатието за производство на филмови „Вардар-филм" 
во Скопје, се именуваат: 

а) со мандат од две години: 
—• Димитар Кладовски, академски сликар; 
— Стојче Стојчевски, член на Секретаријатот 

на Ц К СКМ; 
— Фимчо Моратовски, музиколог во РТВ — 

Скопје; 
—- Јонче Јосифовски, вонреден професор на Ф и -

лозофскиот факултет во Скопје; 
—• Исмаил Исмаили, уредник во РТВ — Скопје. 
б) со мандат од една година: 
—• Божин Павловски, директор на „Мисла" —• 

Скопје; 
— Манол Пандев, научен соработник во Инсти-

тутот за национална историја — Скопје; 
— Аљоша Руси, уредник на весник:; 
— Миле Неделковски, писател. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Број 15-256/1 
19 јануари 1970 година . 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, е. р. 

28. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 
НА ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата , поради 
истекот на мандатот, член на Советот на Високата 
музичка школа во .Скопје на: 

— Серафим Муратовски. 
II. За член на Советот на Високата музичка 

школа во Скопје, со мандат од две години се име-
нува: 

— Вера Битољану, лекар во Здравствениот дом 
„Саат кула" — Скопје. 

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

Бро ј 15-256/4 Претседател 
19 јануари 1970 година • на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

29. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за Ре -

публичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/64), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА ВОДИ 
I. Се утврдува престанок на функцијата , пора-

ди истекот на мандатот, членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за води на: 

— инж. Нада Бојаџиева 
—> инж. Милан Косевски 
—• Велимир Бундалевски 
—• Илија Каранфиловски 
— Ристо Стаменов. 
II. За членови на Управниот одбор на Републич-

киот фонд за води со мандат од две години се име-
нуваат: 

—• д - р Борис Труј овски, редовен професор на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје; 

— Киро Докузовски, пратеник во Собранието 
на СРМ; 

— инж. Ристо Групче, вонреден професор на 
Архитектонско-градежниот факултет во Скопје; 

—. Керим Ислиловски, потпретседател на Собра-
нието на општината Кичево, и 

—• инж. Миле Миловски, пратеник во Собра-
нието на СРМ. 

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

Број 15-256/14 Претседател 
19 јануари 1970 година на Извршниот совет, 

Скопје д~р Ксенте Богоев, е. р. 
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30. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре -
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 24 од Статутот на Тех-
нолошко-металуршкиот факултет во Скопје, Извр-
шниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 

НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата , пора-
ди истекот на мандатот, член на Советот на Техно-
лошко-^ ета лу ршкиот факултет во Скопје на: 

— инж. Здравко Ковачевски. 
II. За член на Советот на Технолошко-металур-

шкиот факултет во Скопје, со мандат од две години, 
се именува: 

— инж. Александар Ивановски, геолог во „Гео-
биро" — Битола. 

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

Број 15-96/1 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, е. р. 

31. 
Врз основа на член 15 од Законот за Републич-

киот фонд за научно-истражувачка работа („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

I. Се утврдува престанок на функцијата , пора-
ди истекот на мандатот, членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка 
работа на: 

— БЛАГОЈА АНДРЕЕВСКИ 
— АТАНАС КАЦУ Ј А Н И 
—• ГОГА ПЕТКОВСКИ. 
II. За членови на Управниот одбор на Републич-

киот фонд за научноистражувачка работа со ман-
дат од две години се именуваат: 

— НИКОЛА АДАМОВ, директор на З И К „Скоп-
ско Поле" — Скопје; 

— СТЕФАН ГЕОРГИЕВСКИ, директор на Пор-
целанка — Титов Велес; 

— ДУШАН ШАРОВИЌ, заменик на генералниот 
директор во Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје. 

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

Бро ј 15-256/7 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, е. р. 

32. 
Врз основа па член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 
29/65, 8/68) и член 20 од Статутот на Медицинскиот 
факултет во Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата, пора-
ди истекот на мандатот, на членови на Советот на 
Медицинскиот факултет во Скопје на: 

— НИКОЛА ПИНГОВСКИ 
— ТОМЕ СПАСОВСКИ. 
II. За членови на Советот на Медицинскиот ф а -

култет во Скопје, со мандат од две години се име-
нуваат: 

— ЛАЗО ЛАБ АЧЕВСКИ, советник во Собра-
нието на СРМ; 

— ДУШКО СТОЕВСКИ, секретар на Комисијата 
при Советот на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија. 

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

Бро ј 15-256/5 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, е. р. 

33. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 
29/65 и 8/68) и член 12 од Статутот на Вишата еко-
номска школа во Прилеп, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 
НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот член на Советот на Вишата 
економска школа во Прилеп на: 

— ДИМИТАР ЧАТЛИЕВСКИ. 
II. За член на Советот на Вишата економска 

школа во Прилеп, со мандат од две години, .се име-, 
нува: 

— МИЛАДИН ПЕТРОВСКИ, економист во Ф а -
бриката „Мермери" во Прилеп. 

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

Бр. 15-256/6 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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34. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗ-
БОР НА ПРАТЕНИК НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВ-

СТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 
ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА СТРУГА П 

ДО СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Скопје 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, откако ги прими изборните акти 
гјд повторните избори за избор на пратеник на Со-
цијално-здравствениот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија во изборната 
единица СТРУГА П, во смисла на член 166 а во врс-
ка со член 146 и 149 од Законот за избор на прате-
ници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на Социјално-здравствениот собор му 
го поднесува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 
ПРАТЕНИК НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА 

ЕДИНИЦА СТРУГА П 

1. Во изборната единица СТРУГА П на 23 ап-
рил 1Ѕ69 година не §еше извршен избор на прате-
ник на Социјално-здравствениот собор на Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија. Со 
оглед да единствениот кандидат и на повторното 
гласање во изборното тело не го доби потребното 
мнозинство од член 146 став 1, целата изборна по-
стапка мораше да се повтори — член 146 став 2 од 
Законот. 

2. Општинската изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија" со седиште во Струга, согласно 
член 162 став 1 од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на СР Македонија, по трет пат, со 
Решение бр. 136/1 од 22. ХП. 1969 година распраша 
повторни избори за 13 февруари 1970 година. 

3. Повторниот избор од изборното тело на опш-
тината Струга се изврши на 13 февруари 1970 го-
дина. 

4. Општинската изборна комисија го утврди 
следниот резултат: 

Во изборната единица СТРУГА П од 151 членови 
на изборното тело на општината Струга, на седни-
цата одржана на 13 февруари 1970 година гласале 
124 членови за потврдената кандидатура од Опш-
тинската изборна комисија на кандидатот д -р СВЕ-
ТОЗАР ЧОЧОРОСКИ. 

Од гласалите 124 членови на изборното тело, за 
кандидатот д-р СВЕТОЗАР ЧОЧОРОСКИ гласале 
79. Неважни гласачки ливчиња има 45. 

5. Општинската изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на СР Македонија — Стру-
га, врз основа на член 146 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на СР Македонија, го ут-
врди резултатот во изборното тело на општината 
Струга и за избран пратеник во Социјално-здрав-
ствениот собор на Собранието на СР Македонија во 
изборната единица СТРУГА П го прогласи д-р СВЕ-
ТОЗАР ЧОЧОРОСКИ, од село Вевчани. 

6. Републичката изборна комисија, на Социјал-
но-здравствениот собор на Собранието на СР Ма-
кедонија, во прилог на извештајов му ги доставу-
ва изборните акти од повторниот избор — 13. П. 
1970 година. 

Р Е П У Б Л И Ч К А И З Б О Р Н А КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алековски, е. р. Киро Никовски, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за уредување 
и одржување на зелените површини, што е објавен 
во „Службен весник на СРМ" бр. 45/68 г., се пот-
п а д н а л е грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 

НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ 

1. Во член 3, став 2, ред 2, по зборот „уредуваат" 
треба да. стојат зборовите „и одрж: -*аат"; 

2. Во член 9, став 2 ред 1, место зборот „пред-
ложениот" треба да стои зборот „продолжениот". 

18 февруари 1970 година 
Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Службена објава 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА 

ЗА З А П И Ш У В А Њ Е ВО РЕГИСТАРОТ НА "ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 9 став 3 од Законот 
за условите под кои работните организации можат 
да произведуваат саден материјал, објавува дека во 
Регистарот на производители на саден материјал е 
запишана следната организација: 

—• Шумско стопанство — Делчево, регистарски 
број 17, страна 17, книга III, решение број УП 
10-66/2 од 24. XI. 1969 година. 

Од Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, се води постап-
ка по тужбата на Анѓа Букарева од Скопје, ул. „137" 
бр. 51/6, против тужениот д -р Стефан Букарев, се-
га во неизвесност и со непознато место на живеење, 
за развод на брак, вредност на спорот 2.000,00 нови 
динари. 

Се повикува тужениот д - р Стефан Букарев', да 
се јави во рок од 30 дена или да достави своја а д -
реса во истиот рок. 
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До колку по истекот на овој рок, не се јави или 
не ја достави својата адреса, ќе му биде одреден 
старател, во смисла на чл. 77 од ЗИП, кој ќе го 
застапува до окончувањето на бракоразводниот 
спор. 

Од Окружниот, суд во Скопје, П. бр. 258 од 3. П. 
1970 година. (7) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 
Христовски Андон од Прилеп, ул. „Београдска" 

бр. 31, поднесе тужба за развод на бракот против 
Мирческа Милица од Прилеп, сега во неизвесност. 
Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јави или да одреди 
свој застапник. Во противно на истата ќе и биде 
одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 747/69. (8) 

Петанчевски Ангелев Крсте од Прилеп, ул. 
„Браќа Бешировски" бр. 27, поднесе тужба во овој 
суд за развод на бракот против Петанчевска Видо-
сава од Дреновац, сега во неизвесност. Биде јќи ту-
жената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој за -
стапник. Во противно на истата ќе и биде одреден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 329/69. (9) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар подигна постапка 
за расправување оставината на покојниот Шехи Та-
хир, бивш од Гостивар, а умрен во Истанбул — Тур-
цима. Меѓу другиве наследници покојниот го оста-
вил и синот Шехи Мустафа, ко ј живее во Истам-
бул, Турцима. Биде јќи истиот живее во странство 
и нема полномошник во земјата а доставувањето не 
могло да се изврши, затоа овој суд му го постави 
за привремен застапник Шехи Назми од Гостивар, 
ул. „ЈНА" бр. 150, а врз основа на член 217 од З Н 
и чл. 77 ст. 2 т. 5 од ЗПП. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува наследникот во горенаведената правна рабо-
та се додека истиот или пак неговиот полномошник 
не се јави пред "овој суд, односно додека органот 
за старателство не го извести судот дека е поста-
вен старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 112/68 
од 10. I. 1969 година. (10) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 486, стра-
на 993, книга П е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник, директор на Медицинскиот центар 
—• Гостивар, Халим д -р Резак, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

За нови потписници на Медицинскиот центар, 
во Гостивар се назначени,, со одлуката бр. 03-1683 
од 11. УШ. 1969 година, на Советот на работната за -
едница на центарот од одржаната седница на 26. VI. 
1969 година следните лица: д-р Антоние Цветанов-
ски, директор, и д-р Нада Николовска, лекар од 
општа практика, кои установата ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овла-
стувањето, со старите регистрирани потписници и 
тоа: Рустем Кочи, помошник директор, Кемал Де-
рала, ш е ф на сметководството, Селамовски д-р Се-
лам, лекар од општа практика, Арсо Арсовски, пер-
сонален референт и Ристовски Перо, началник на 
стопанско-сметководниот сектор, сметано од 12. УШ. 
1969 година. 

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

144 од 4. XI. 1Ѕ69 година. (5) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 36, стра-
на 148, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Градската општа болница —. Ско-
пје, Тихомир Несторове™, директор, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За директор на Градската општа болница — 
Скопје е назначен проф. д -р Јован Гошо Пановски, 
кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, со старите регистрирани потписници и тоа: 
Аргир Кузовски, ш е ф на сметководството, Душан 
Буковиќ, секретар, Марија Иванова, книговодител, 
и новоназначените потписници Димитров прим. д -р 
Димитар, в, д. началник и ш е ф на отсекот во Гине-
колошко-акушерското одделение и Јакимовски Крс -
то, сметано од 17. XI. 1Ѕ69 година, во границите на 
овластувањето. 

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

138 од 27. XI. 1969 година. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 420, стра-
на 558, книга П е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Угостителското училиште со 
практична обука — Скопје и тоа: Спасовски Киро, 
директор, и Иванова Славка, секретар, им преста-
нува правото за потпишување, бидејќи се разреше-
н а од должност. 

За нови потписници на Угостителското училиш-
те со практична обука — Скопје се назначени след-
ните лица: Јовановски Михајло, директор, и Попо-
ска Марија, секретар, сметано од 22. IV. 1966 година. 

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

189 од 29. IV. 1966 година. (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 420, стра-
на 558, книга П е запишано следното: На досегаш-
ниот директор на Угостителското училиште со прак-
тична обука — Скопје, Јовановски Михајло, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи ,е разре-
шен од должност. 

За в. д. директор на Угостителското училиште 
со практична обука — Скопје е назначен Ташков-
ски Ванчо, кој училиштето ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, со стариот регистриран потписник Попоска Ма-
рија, секретар, сметано од 26. ХП. 1969 год. 

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

160 од 29. ХП. 1969 година. (37) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 179, стра-
на 936, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот в. д. директор на Заводот за запослување' на 
работниците — Тетово, Апостолоски! Саво, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е разре-
шен од должност. 

За директор на Заводот за запослување на ра -
ботниците — Тетово е назначен Апостоловски Јо -
ван, кој Заводот ќе го потпишува, задолжува и раз -
должува, во границите на овластувањето, со ново-
назначенист потписник Саво Апостолоски, раково-
дител на групата за општо управно и финансиско 
работење, сметано од 12. ХП. 1969 година. 

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

153 од 30. ХП. 1969 година. (105) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 500, стра-
на 37, книга Ш е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Архитектонско-градежниот ф а -
култет во Скопје и тоа: професор Платон Димиќ, 
декан, и Славјанки Бојаџиева, сметководител, им 
престанува правото за потпишување. 
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За нови потписници на Архитектонско-градеж-
ниот факултет во Скопје се назначени следните 
лица: професор инженер Борис Чипан, декан, доцен-
тот Битраков Димитар, продекан, и С о ф и ј а Матева, 
в. д. ш е ф на сметководството, сметано од 2. ХП. 1969 
година. 

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

141 од 12. ХП. 1969 година. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 632, стра-
на 649, книга III е запишана под ф и р м а : Детска ус-
танова во изградба — Титов Велес. Предмет на р а -
ботењето на детската установа е збринување и вос-
питување на деца од претшколска возраст. 

Детската установа е основана од Собранието на 
општината Титов Велес, со решението бр. 6032 од 4. 
ХI 1969 година. 

Установата ќ е ја потпишува, з а д о л ж у в а и р а з -
должува Петре Медаров, в. д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

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

133/69 од 14. I. 1970 година. (184) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 634, стра-
на 657, книга I I I е запишано под ф и р м а : Централно 
основно училиште „Јоаким Крчоски" од село М а -
настирец. Предмет на работењето на училиштето е 
општо основно образование и воспитување. 

Училиштето е основано од Собранието на опш-
тината Македонски Брод, со решението бр. 02-2155/1 
од 9. ХП. 1969 година. 

Училиштето ќ е го потпишува, з адолжува и р а з -
должува Стојкоски Радован, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд е« Скопје, Ус. бр. 

157 од 21. I. 1970 година. (190) 

Окружниот стопански суд в'о Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 633, стра-
на 653, книга Ш е запишано под ф и р м а : Основно 
музичко училиште „Лазо Мицев — Рале" во К а в а -
дарци, ул. „Партизанска" бб. Предмет на работење-
то на основното музичко училиште е: 

а) дополнително музичко образование на деца 
до 15 годишна возраст, 

б) обавување на музички дејности со возрасни. 
Училиштето е основано од Собранието на опш-

тината Кавадарци, со решението бр. 01-7225 од 30. 
ХП. 1969 година. 

Училиштето ќ е го потпишува, з адолжува и р а з -
должува Димов Миле, в. д. директор, во границите 
на овластувањето. 

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

4 од 27. I. 1970 година. (212) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 628, 
страна 633, книга Ш е з а п и ш а н под назив : З д р у -
жена научна установа „Здружен земјоделски и н -
ститут" —• Скопје, ул . „Индустриска" бб. 

Предмет на работењето на установата е : 
а) утврдување и организирање извршувањето 

на заедничката единствена програма за научно-
истражувачка работа з а установите во состав; 

б) обезбедување и в р ш е њ е ф и н а н с и р а њ е со те-
ковни средства и инвестиции за реализирање на 
програмата под а); 

в) подготвување и усовршување високо-научен 
кадар за установите состав; 

г) врши заедничка издавачка дејност; 
д) в р ш и други работи до колку установите во 

состав дополнително ќ е и ги пренесуваат. 

Дејноста н а работењето од претходниот став, 
здружената научна установа ги в р ш и преку уста-
новите в о состав и преку заедничката служба н а 
з д р у ж е н а т а научна установа. 

Установите во состав ј а в р ш а т досегашната 
дејност, освен работите кои ги пренеле н а з д р у ж е -
ната научна установа со член 5 од овој договор. 

Институтот е основан со з д р у ж у в а њ е т о на н а -
учните установи: Земјоделскиот институт — Скопје* 
Институтот за памук — Струмица, Реонската опит-
на станица — К о ч а н и и Станицата з а унапредува-
њ е на земјоделството во Охрид, во з д р у ж е н а н а -
учна установа со договор з а з д р у ж у в а њ е . 

В. д. директор на Институтот е д - р и н ж е н е р 
Горѓи Банџо. 

Установата ќе ј а потпишуваат , з адолжуваат 
и р а з д о л ж у в а а т во границите на овластувањето: 
д - р и н ж . ѓорѓи Банџо, в. д. директор и Андреев-
ски Јордан, в. д. сметководител. 

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

бр. 112 од 20. XI . 1969 година. (3) 

Окружниот стопански суд во Битола , објавува 
дека во регистарот на установите, на 27. XI . 1963 
година е з а п и ш а н под назив : Медицина на трудот 
во Прилеп, во состав на „Југо-тутун" — здружено 
претпријатие — Скопје. Предмет на работењето 
на установата е медицина на трудот на работни-
ците во „Југо тутун" — з д р у ж е н о претпријатие — 
Скопје. 

В. д. управник на установата е д - р М и х а ј л о 
Христовски. 

Установата е основана од Здруженото претпри-
јатие „Југо-тутун" — Скопје, со одлуката бр. 
03-1239 од 29. V. 1969 година од работничкиот совет. 

Потпишувањето ќе го обавува д - р М и х а ј л о 
Христовски, в. д. управник . 

Од Окружниот стопански суд во Битола , Ус. 
бр. 38/69. (54) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII . 1969 година, рег. број 21/69, книга I е з а -
пишана под ф и р м а : Продавница број 3 во село Б е -
ранци, Битолско на Земјоделската задруга „Маке-
донија" од село Долно Српци. Предмет н а работе-
њето на продавницата е продажба на колонијални 
и индустриски с(токи. 

Раководител на продавницата е Пандо Б о ж и -
новски. 

Продавницата е основана од Земјоделската з а -
друга „Македонија" од село Долно Српци. 

Продавницата ќ е ј а потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата . 

Од Окружниот стопански суд во Битола , Фи. 
бр. 341/69. (1286) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, н а 
26. VIII . 1969 година, рег. број 20/69, книга I I е з а -
пишана под ф и р м а : Продавница број 68 во Струга, 
на Фабриката з а текстилна к о н ф е к ц и ј а „Напредок" 
од Ѓаковица. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на мало на сите видови к о н ф е к -
циски и трикотажни производи, сите видови посте-
лнина и останати производи на матичната ф а б р и к а 
и дополнување на асортиманот од други производи-
тели за производи слични на нивните. 

Продавницата е основана од Фабриката за т е к -
стилна к о н ф е к ц и ј а и т р и к о т а ж а „Напредок" — Ра-
ковица. 

Продавницата ќ е ја потпишува Масар Б а к а л и , 
раководител. 

Од О к р у ж н и о т стопански суд во Битола , Фи. 
бр. 346/69. (1287) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. IX. 1969 година, рег. број 25/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на Прет-
пријатието за изработка на горна и долна облека 
— конфекција „Свобода" — Димитровград. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со 
конфекциска стока. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Свобода" — Димитровград, со одлуката бр. 2780 
од 10. IX. 1969 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува Крсте Бала лев-
ски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 376/69. (1348) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. VII. 1969 година, рег. број 18/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 25 во Битола, 
булевар „1 Мај" бр. 239, на Велетрговското претпри-
јатие „Металиа-Комерце" — увоз-извоз од Загреб. 
Предмет на работењето на продавницата е трговска 
дејност со метални и електротехнички материјали, 
велосипеди, делови и разни прибори. 

Раководител на продавницата е Димитровски 
Христо. 

Продавницата е основана од „Металиа-Комерце" 
увоз-извоз од Загреб, со одлуката на работничкиот 
совет од 17. VI. 1969 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 271/69. (1349) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IX. 1969 година, рег. број 14/55, книга I е запи-
шана под фирма : Продавница број 2 во село К р к -
лино, Битолско, на Земјоделската задруга „Проле-
тер", е. Крклино. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на колонијални и прехран-
бени стоки. 

Раководител на продавницата е Дишковски 
Алексо. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Пролетер", е. Крклино, со одлуката бр. 153 
од 1. VII. 1969 година на работната заедница. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 357/69. (1350) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IX. 1969 година, рег. број 22/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 131, на Трговската работна организа-
ција „Центрокооп" од Гостивар. Предмет на работе-
њето на продавницата ,е промет со техничка стока, 
резервни делови, автогуми и други резервни делови 
за патнички и товарни возила. 

Раководител на продавницата е Тасески Стево. 
Продавницата е основана од Трговската ра -

ботна организација „Центрокооп" — Гостивар, со 
одлуката бр. 8 од 27. И. 1969 година на работнич-
киот совет и решението на пазарниот инспектор на 
Собранието на општината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 344/69. (1351) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IX. 1969 година, рег. број 25/56, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница број 6 во Крушево, 
ул. „Таќо Бербер" бр. 5, на Земјоделското стопан-

ство „Мише Ефтимов" — под присилна управа — 
Крушево. Предмет на работењето на продавницата, 
е продажба на месо. 

Раководител на продавницата е Маркоски Мите. 
Продавницата е основана од Земјоделското сто-

панство „Мише Ефтимов" од Крушево, со реше-
нието бр. 01-50/1 од 19. IV. 1968 година на присил-
ниот управител. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 364/69. (1352) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IX. 1969 година, рег. број 25/56, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница број 7 во село А л -
данци, на Земјоделското стопанство „Мише Е ф т и -
мов" — под присилна управа — Крушево. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на се-
какви видови колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Стојчески Целе. 
Продавницата е основана од Земјоделското сто-

панство „Мише Ефтимов" под присилна управа — 
Крушево, со решението бр. 01-492/4 од 19. IV. 1969 
год. на присилниот управител. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 365/69. (1353) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IX. 1969 година, рег. број 24/69, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Са-
моилова" бр. 14,, на Трговската работна организа-
ција „Центрокооп" од Гостивар. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на резервни 
авто-делови, гуми и техничка стока. 

Раководител на продавницата е Димовски Дим-
че. 

Продавницата е основава од Трговската работна 
организација „Центрокооп" — Гостивар, со одлуката 
на работничкиот совет од 27. И. 1969 година и ре-
шението на Одделението за инспекциски служби 
на Собранието на општината Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 345/69. (1354) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. број 29/69, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница „Фонтана" во Охрид, 
ул. „7 ноември" бб, на Трговското претпријатие 
„Гросист" од Скопје. Предмет н а работењето на 
продавницата е вршење промет со електрични ма-
теријали, акустика, стока од широка потрошувачка, 
керамика и санитарија. 

Раководител на продавницата е Шенгуловски 
Димо. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Гросист" од Скопје, со одлуката бр. 1314 
од 1. VII. 1969 година на работната заедница и ре -
шението бр. 07-1019 од 26. IX. 1969 година на п а -
зарниот инспектор на Собранието на општината 
Охрид. 

Продавницата ќе Ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 388/69. (1355) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. број 23/69, книга И е зани-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 46, на Претпријатието за градежништво 
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„25 мај" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е вршење промет цо * прехранбени ар-
тикли и предмети за домашни потреби, производи 
на база на шеќер и какао, д е л и к а т е с и производи, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, млечни произ-
води, производи од овошје и зеленчук, месни про-
изводи, тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Раководител на продавницата е Л а з а р е в ц а Ве-
љана. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
градежништво „25 мај" од Скопје, со одлуката бр. 
403/21 од 16. I. 1968 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 332/69. (1356) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IX. 1969 година, рег. број 25/69, книга И е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Даме 
Груев" бр. 191, на Трговското угостителско претпри-
јатие „Снежана" од Ѓорче Петров. Предмет на ра -
ботењето на продавницата е продажба на прехран-
бени артикли и предмети за домашни потреби, де-
л и к а т е с и производи, производи врз база на шеќер 
и какао, овошје, зеленчук и преработки, млеко и 
млечни производи, леб и печиво, преработки од ме-
со и риба, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
производи од гума и пластични маси и електро-
технички материјали. 

Раководител на продавницата е Цапаровски 
Крсте. 

Продавницата е основана од Трговското уго-
стителско претпријатие „Снежана" од Ѓорче Петров, 
со одлуката бр. 2001 од 30. VI. 1969 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 355/69. (1357) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IX. 1969 година, рег. број 114/55, книга Ш е за -
пишана под фирма: Продавница број 17 во Охрид, 
ул. „117" бр. 50, на Трговското претпријатие „Вита-
мин" од Охрид. Предмет на работењето на продав-
ницата е промет со овошје и зеленчук, млечни про-
изводи, производи врз база на шеќер и какао, ј у ж -
но овошје, јајца, алкохолни и безалкохолни пи ја -
лоци, разни конзерви, брашно, шеќер и сол во ори-
гинална опаковка, тестенини и маснотии во ориги-
нална опаковка. 

Раководител на продавницата е Иваноска Бор-
јанка. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид, со одлуката бр. 248 
од 6. VIII. 1969 година на работната заедница и ре-
шението на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 334/69. (1358) 

Окружниот стопански суд. во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IX. 1969 година, рег. број 23/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Ре-
публиканска" бр. 42, на Специјализираното прет-
пријатие за хемизација и земјоделство „Агрохеми-
зација" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на вештачки ѓубрива и сред-
ства за заштита на растенијата, семенска стока и 
сточна храна. 

Раководител на продавницата е Петар Талев-
ски и Ивановски Благоја. 

Продавницата е преостапена од Претпријатието 
„Моноверзал" од Прилеп, со одлуката бр. 02-1150/1 
од 7. V. 1969 година на работничкиот совет и одлу-
ката бр. 02-526 од 16. XI. 1969 година на работнич-
киот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието „Агрохемизација" 
од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 356/69. (1359) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. број 26/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница за чевли во Прилеп, 
ул. „Сотка Георгиоски" бр. 79, на Трговското прет-
пријатие за промет со чевли на мало „Антилоп" од 
Белград. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со чевлд. 

Раководител на продавницата е Адамовиќ Ти-
хомир. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Антилоп" — Белград, ао одлуката бр. 327 
од 28. VII. 1969 година на работничкиот совет и ре-
шението на санитарниот, пазарниот и трудовиот 
инспектор на Собранието на општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански , суд во Битола, Фи. 
бр. 390/69. (1360) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IX. 1969 година, рег. број 37/68, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 4 во Прилеп, 
ул. „Моша Пијаде" бр. 3, на Деловната единица во 
Прилеп, на Трговското претпријатие „Универзал" 
— Штип. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на колонијална стока, млеко и млечни 
производи и други прехранбени артикли, вклучу-
ва јќи го тука и лебот. 

Раководител на продавницата е Милка Ж а р -
чевска. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Универзал" — Штип, со одлуката бр. 465 
од 6. VIII. 1969 година на работната заедница. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и Деловната единица во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 328/69. (1361) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. број 24/69, книга I е запи-
шан под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат 
„Прилеп", со седиште во Прилеп. 

Комбинатот ќе ги врши следните дејности: 
а) Основна дејност: 
— земјоделско производство на сопствено зем-

јиште и пласман на производството, 
—• производство и преработка на сточни про-

изводи, 
— производство на приплоден добиток за ре-

монт на стадото и пазарот, 
— преработка на млеко и млечни производи и 

пласирање на истото — како преработено, 
— преработка и доработка на земјоделски про-

изводи, обработка, доработка и преработка на ту-
тун и сточарски производи, 

—• лозарство, овоштарство и преработка на нив-
ните производи, односно производство на алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, 

— одржување на сопствениот машински парк 
и вршење услуги за потребите на работните еди-
ници и на трети лица, 

— изградба и одржување на паркови и зеле-
нило, како и производство на украсен материјал 
(цвеќе, украсни дрва и др.) и продажба на истите, 
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— производство на семенски и репроматери јал 
со доработка за сопствена употреба и за потребите 
на пазарот. 

б) Споредна дејност: 
— кооперација со индивидуални земјоделски 

производители, работни организации и здруженија, 
—• откуп и продажба на земјоделски, сточарски 

и други производи, 
—• п р о и з в о д н о и продажба на вар, 
— изградба на рекреациони центри (стадиони, 

кампови и ел.), 
— продажба на сопствени производи, преку 

своите магацини и дуќани, 
—• трговска дејност на големо и мало, продаж-

ба на колонијални стоки, предмети за куќни по-
треби, иако и други трговски стоки, 

— прометни посредување со стара и нова меха-
низација, гориво, репроматеријали и услуги со соп-
ствена механизација, 

— вршење земјоделски и транспортни услуги 
на трети лица, 

— обавување на угостителска дејност. 
Комбинатот е настанат со спојување на Земјо-

делското стопанство „Кузман Јосифов ски — Питу" 
— е. Славеј, Земјоделскиот комбинат „Црна Река" •— 
е. Тополошки и Земјоделскиот комбинат „Прогрес" 
од Прилеп со одлуките на работничките совети и 
тоа: 02-3576 на Земјоделскиот комбинат „Прогрес" 
од Прилеп, бр. 02-2042 на Земјоделскиот комбинат 
„Црна Река" од е. Тополчани и бр. 771 на Земјодел-
ското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу" — 
село Славеј, сите од 15. VIII. 1969 година. 

Комбинатот ќе го потпишува Илија Рочески, 
за генерален директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 354/69. (1362) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IX. 1969 година, рег. бр. 26/69, книга I I е запи-
шана под фирма: Книжарница — продавница во 
Ресен, ул. „Мите Богоев" бр. 26, на Книгоиздател-
ството за уметничка литература „Македонска кни-
га" од Скопје. Предмет на работењето на книжар-
ницата е продажба на мало на канцелариски и 
школски материјал и прибор, учебници и литера-
тура, музички инструменти и прибор, нагледни 
средства и учила, фото-апарати и фото-материјал, 
обрасци, машини За пишување и сметање, апарати 
за умножување, прибор за цртање, геодетски мерки 
и радио-електро акустични апарати и прибор. 

Раководител на продавницата е Стрезовски 
Кире. 

Книжарницата е основана од Книгоиздателство-
то за уметничка литература „Македонска книга" 
од Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 
27. XII. 1967 година. 

Книжарницата ќе ја потпишува Стрезовски 
Кире, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 342/69. (1363) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. IX. 1969 година, рег. број 62/55, книга III е за -
пишана под фирма: Продавница број 3 во село Ве-
лешта, на Земјоделската задруга „Фадил Винца" 
од село Велешта. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на прехранбени ар-
тикли и предмети за домашни потреби, мелничка! 
преработки, д е л и к а т е с и (освен сувомесни и месни) 
производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и 
мешана индустриска стока во мал обем. 

Раководител на продавницата е Каба Сеј фула 
Авди. 

Продавницата е основана од Земјоделската за -
друга „Фадил Винца" од село Велешта, со одлу-
ката бр. 106 од 14. V. 1969 година на задружниот 
совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 374/69. (1364) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. IX. 1969 година, рег. број 27/69, книга II е запи-
шана под фирма : Продавница во село Шум, на 
Трговското угостителско претпријатие „Снежана" 
од Горче Петров. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на> прехранбени 
артикли и предмети за домашна потреба, мелнички 
преработки, д е л и к а т е с и (освен сувомесни! и млеч-
ни) производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци 
и мешана индустриска стока во помал обем. 

Раководител на продавницата е Исмаили Адем. 
Продавницата е основана од Трговското угости-

телско претпријатие „Снежана" од Ѓорче Петров, 
со одлуката бр. 2015 од 21. VIII. 1969 година на ра -
ботничкиот совет и решението на Одделението за 
инспекциски служби на Собранието на општината 
Струга. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 366/69. (1365) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. IX. 1969 година, рег. број 28/69, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во село Франгово, 
Струшко, на Трговското угостителско претпријатие 
„Снежана" од Горче Петров. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мало на пре-
хранбени артикли и предмети за домашни потреби, 
мелнички преработки, д е л и к а т е с и (освен сувомесни 
и млечни) производи, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци и мешана индустриска стока во помал обем. 

Раководител на продавницата е Емини Емрула. 
Продавницата е основана од Трговското уго-

стителско претпријатие „Снежана" од Горче Пет-
ров, со одлуката бр. 2054 од 30. VI. 1969 година на 
работничкиот с(овет. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 362/69. (1366) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека но регистарот на стопанските организации, на 
9. IX. 1969 година, рег. број 104/55, книга I I I е за -
пишана под фирма: Продавница во Струга, ул. 
„Маршал Тито" бр. 46, на Индустријата за модна 
конфекција „Зора" од Охрид. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мало на куса 
и плетена стока, текстилна конфекција и трико-
тажа, како и галантериски и базарски стоки од 
сопствено и туѓо производство. 

Раководител на продавницата е Гоџова Фана. 
Продавницата е основана од Индустријата за 

модна конфекција „Зора" од Охрид, со одлуката 
на работничкиот совет и решението на Одделението 
за инспекциски служби на Собранието на општи-
ната Струга. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 358/69. (1367) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1259, страна 1519, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот директор на П о л о в н а т а едини-
ца (стовариште) Скопје, ул. „256" (VIII колосек) 
на „Металотехна" претпријатие за промет со метал-
но-техничка стока и железнички материјали — 
Белград, Куцуловски Васко е разрешен од долж-
ност и му преставува правото за потпишување. 
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За директор на споменатата единица е назна-
чен Каровски Богдан, кој ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, сметано од 27. VI. 1969 година. 

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

бр. 597 од 16. IX. 1969 година. (1167) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 12, страна 789, книга I е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Земјоделската 
задруга „Косте Димов" село Извор, околија Титов-
велешка Саздовски Ванчев Атанас, ш е ф на сметко-
водството и Велев Тодор, директор, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

За в. д. директор на споменатата задруга е на-
значен Саздовски Атанас, кој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 18. VII. 1969 година. 

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

бр, бб3 од 23. IX. 1969 година. (1170) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. VI. 1969 година, рег. бр. 28/60. книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Фабриката 
за мерни инструменти во изградба „Микрон" од 
Прилеп и гласи: Фабрика за електромотори и елек-
трични апарати за домаќинството во изградба 
„Микрон" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 239/69. (1177) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. VIII. 1968 година, страна 328, реден број 8 е 
запишано проширувањето на дејноста на Трговско-
то претпријатие за промет со отровни и градежни 
материјали на големо и мало — „Чатал" од Штип, 
со тоа што ќе врши и купопродажба на големо и 
мало на машини и алати за потребите на градеж-
ништвото, товарни и патнички возила. 

Проширувањето на дејноста на претпријатието 
се изврши во регистарот, врз основа на одлуката 
бр. 0201/7 од 1. VIII. 1968 година на работничкиот 
совет на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. 
бр. 413/68. (289) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. ХП. 1968 година, страна 243, реден број 5 е за -
пишана промената на досегашниот директор на 
Здруженото водостопанско претпријатие „Брегал-
ница" — Кочани — Погон во Штип, Љубомир Ми-
ладина Радовиќ, на чие место за директор е име-
нуван Ванчо Лазаров Чепрегански. 

Регистрираниот ш е ф на сметководството Ж и в к о 
Петра Ковачевиќ и натаму ќе го потпишува прет-
пријатието'. 

Промената на директорот е запишана во регис-
тарот, врз основа на одлуката бр. 0201—1217 од 19. 
X. 1968 година, на советот н а работната заедница 
на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 613/68. (293) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. Ш. 1969 година, рег. бр. 5/56, книга П е запи-
шано следното: Се овластува Александар Трифу-
новски, директор, покрај досегашниот потписник 

Милошоски Томислав,, ш е ф на сметководството, да 
ја потпишува Земјоделската задруга „Кадица" од 
село Дупјачани, Прилепско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 122/69. (480) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IV. 1969 година, рег. бр. 13/67, книга П е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Пословни-
цата во Охрид, на Туристичкото претпријатие „Ге-
нералтурист" од Загреб и гласи: „Прогрес" — Бео-
град — „Генералтурист" —• дирекција за туризам 
и сообраќај — Загреб — Пословница во Охрид. 

Оваа промена е извршена врз основа на реше-
нието, Фи. бр. 666/69 од 4. Ш. 1969 година, од Ок-
ружниот стопански суд во Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 163/69. (529) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IV. 1969 година, рег. бр. 192/55. книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Наум Б а б а ч е в с к и , директор на 
Претпријатието за транспорт во Битола. 

Се овластува Митре Трпевски, в. д. директор 
покрај досегашните потписници Христовски Дими-
тар и Наумова Ружа , да го потпишува претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 142/69. (537) 

Окружниот стопански суд но Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. V. 1969 година, рег. бр. 5/59, книга П е запишано 
следното: Се овластува Костоски Бранислав, рако-
водител на стопанско-сметководниот сектор, покрај 
досегашниот потписник Трпчески Георгија, в. д. 
директор да го потпишува Претпријатието за про-
изводство на готова облека и шивачки услуги „Со-
лидност" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 221/69. (586) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 517, страна 1127, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Синдикалното одморалиште „Стари Дој-
ран" од Стари Дојран, бидејќи се присоединува како 
работна единица кон Угостителската работна орга-
низација „Пелистер" од Скопје, со одлуките на ко-
лективите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 608/68 од 25. Ш. 1969 година, (663) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 857, страна 11, книга VI .е запишано след-
ното: Кон Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје се присоединува Комерцијалната банка од 
Гостивар, со Филијалата во Дебар, како филијала 
во Гостивар со експозитура во Дебар, со одлуката 
на Извршниот одбор на Комерцијално-инвестицио-
ната банка во Скопје од Х Х Ш редовна седница, 
одржана на 16. I. 1969 година и одлуката на К о -
мерцијалната банка во Гостивар од 25. ХП. 1968 го-
дина, под фирма: Комерцијално-инвеетициона банка 
— Скопје —• Филијала во Гостивар (со експозитура 
во Дебар). 

Предмет на работењето на филијалата е: 
1. ги снабдува стопанските организации со па-

рични средства за вршење на производството и про-
метот (краткорочно кредитирање); 

2. дава инвестициони кредити за вложување во 
основни и трајни обртни средства; 
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3. ја кредитира станбено-комунадната изградба; 
4. го кредитира населението со потрошувачки 

кредити; 
5. прибира парични депозити со и без отказен 

рок; 
6. прибира штедни влогови, води жи^ро-сметки 

на граѓаните и врши други банкарски работи со 
граѓаните; 

7. врши откуп и продажба на странски сред-
ства за плаќање; 

8. издава банкови гаранции и врши други кре-
дитни и банкарски работи во рамките н а овласту-
вањата добиени од Собранието на банката и И з -
гниениот одбор; и 

9. врши и други банчини кредитни работи. 
Филијалата е основана со присоединување на 

Комерцијалната банка во Гостивар со ф и л и ј а л а т а 
во Дебар, како ф и л и ј а л а во Гостивар со експози-
тура во Дебар. 

Филијалата во Гостивар ќ е ја потпишува, з а -
должува и раздолжува Трпе Грујев ски, в. д. ди-
ректор. во границите на овластувањето. 

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

бр. 125 од 13. Ш. 1969 година. (668) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
страна 1589, книга I е запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на претпријатијата и дуќаните 
Комерцијалната банка — Гостивар со филијалата 
по Дебар, бидејќи се присоединува кон Комерци-
jално-инвестиционата банка во Скопје, како Фили-

јала во Гостивар со експозитура во Дебар, со одлу-
ката на извршниот одбор на Комерцијално-инвес-
тиционата банка во Скопје, од XXIII редовна сед-
ница одржана на 16. I. 1969 година и одлуката на 
Комерцијалната банка во Гостивар од 25. ХП. 1968 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 296 од 6. V. 1969 година. (669) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и-дуќаните, 

рег. бр. 1121. страна 635, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор Јанковиќ Митар 
Богдан, на Монтажно-инсталатерската занаетчиска 
услужна задруга „Греење" — Скопје е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

З а директор на Монтажно-инсталатерската за -
наетчиска услужна задруга „Греење" — С к о т е е 
назначен Исајловски Борис, ко ј задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, со новоназначениот потписник 
Петровска Марија, книговодител, сметано од 14. V. 
1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 433 од 23. V. 1969 година. (688) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 713, страна 47, книга Ш е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата број 1 во Скопје, 
ул. „Београдска" бр. 68, на „Први ма ј" претприја-
тие за изработка на современа конфекција — Пи-
рот, согласно со одлуката на работничкиот совет од 
одржаната седница на 27. XI. 1967 година, се про-
ширува и со продажба на производите на основачот 
и дополнителниот асортиман. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1254/67 од 29. V. 1969 година. (691) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 660, страна 1236, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Трговското 
претпријатие за промет со кожи, волна, стока и 

сточни производи на големо и мало „Стококооп" 
— Скопје Јовановски Никола Јован е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

З а главен директор на споменатото претприја-
тие е назначен инженер Христовски (Натаил) Ј о -
ван. кој претпријатието ќ е го потпишува, задол-
ж у в а и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со старите регистрирани потписници и тоа: 
Черепна лк овски Аврам Нестор, ш е ф на сметковод-
ството, т у л е в с к и Драган Петко, директор на сек-
тор кожа, и Доксе Огненовски, сметано од 6. Ш. 
1969 година. 

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

бр. 462 од 22. V. 1969 година. (696) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1150. страна 769, книга V е запишано след-
ното: Продавницата во Скопје, ул. „С" бб, населба 
„Козле" на „Обнова" трговско претпријатие за про-
мет со упорабиви суровини, техничка стока, стока 
со мани, упорабиви строеви и возила на големо и 
мало — Осијек, се преселува во Скопје, од ул. 
„С"бб, на улица КО 1 бб, во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 424 од 20. V. 1969 година. ' (700) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат и штембил под на-
зив: „Градежно занатска задруга „Изградба" — е. 
Драчево, Скопје", се огласуваат за неважни. (588) 

Загубениот округли печат под назив: „Земјодел-
ска задруга „Липковско Езеро" — Липково, Кума-
новско" се огласува за неважен. (634) 

Загубениот печат под назив: „Сојуз на извидни-
ци на Н Р М — извиднички одред „Фемо Кулаков" 
— Неготино Вардар", се огласува за неважен. (635) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Пасош издаден од СВР — Битола на име Вера 
Марковска, ул. „13 јули" бр. 17, Битола. (487) 

Уверение за стално неспособен во Ј Н А на име 
Спиро Спировски, ул. „Борис Кидрич" бр. 14, Ресен. 

(488) 
Пасош на име Амит Салиу, ул. „М. Ацев" бр. 45, 

Тетово. (491) 
Воена книшка на име »Борис Ј . Николовски, ул. 

„И. Коњарец" бр. 39, Прилеп. (492) 
Лична карта бр. 35714 на име Рамадан Рамадани, 

„Геотехника" —• Дебар. (500) 
Воена книшка на име Станоје Владев Јованов, 

е. Ратавица, Пробиштип. (506) 
Пасош издаден од СВР — Битола на име Анто-

није Трајчевски, е. Светилишта, Битола. (507) 
Лична карта н а име Кемал Шаќировски, ул. 

„Дабнички завој" бр. 121, Прилеп. (508) 
Воена книшка на име Ремзи Зибери, е. Д. П а л -

чиште, Тетово. (516) 
Пасош издаден од СВР — Битола на име Тома 

Мајковски, ул. „Трифун Паневски" бр. 14, Битола. 
(525) 

Лична карта рег. бр. 5101, серија бр. ДА 061101 
издадена од ОВР — Виница на име Јован Дончев, 
е. Калиманци, Виница. (526) 
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Огласот бр. 9044 кој е објавен во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 43/69 год. на страна 841 за загу-
бен пасош на име Коста Михаиловски од Битола, се 
поништува. (636) 

Воена книшка издадена од ВП 5752 — Краљево 
на име Рамазан Мехмеда Кадријоски, е. Србица, К и -
чево. (637) 

Лична карта бр. 675, издадена од Кичево на име 
Мислим Бонушоски ул. „Охридска" бр. 11, Кичево. 

(650) 
Воена книшка издадена од ВП 1110 — Марибор 

на име Иштреф Џемаила Бајрами, е. Д. Страгомиш-
та, Кичево. (662) 

Воена книшка на име Лазар Ивковски, ул. „7 
јули" бр. 40, Битола. (669) 

Воена книшка на име Ѓорги Денков В е л и ч е в -
ски, е. Кучкарево, Куманово. (671) 

Воена книшка на име Наум Митревски, е. Сте-
ње, Ресен. (672) 

Лична карта на име Лилјана-Стојческа, е. Вран-
че, Прилеп. (680) 

Лична каита на име Мусли Амети, ул. „Бензин-
ски пумпи". Тетово. (688) 

Воена книшка на име Шукри С. Мислими, е. 
Ѓургурница, Тетово. (689) 

Воена книшка на име Шабан А. Фејзулаи, ул. 
„Радован Цониќ" бр. 126, Тетово. (693) 

Воена книшка издадена од Команда на воени 
округ — Битола на име Раде Здраве Гиноски, ул. 
„Кузман Јосифовски" бр. 3, Кичево. (705) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — Гос-
тивар на име Куртиш Џафери, е. Форино, Гости-
вар. (710) 

Оружен лист бр. 35, издаден од СВР — Кочани 
на име Тодор Хаџи Ѓорѓиев, Кочани . (711) 

Лична карта бр. 10317, издадена од СВР — Ко-
чани на име Тодор Хаџи Ѓорѓиев. Кочани. (712) 

Лична карта бр. 2232,, издадена од ОВР — Ви-
ница н аиме Донка Тошева, ул. „Илинденска" бр. 3, 
Виница. (714) 

Диплома бр. 279/66-67 год., издадена од Гимна-
зијата .,Мето ди Митевски — Брицо" — Делчево на 
име Благојчо Н. Поповски, Скопје. Г715) 

Здравствена легитимација издадена ЗОО — 
Скопје на име Соња Арсова. Скопје. (6288) 

Работна книшка бр. 2490, издадена птт Ко. Па-
ланка на име Перо Николовски, ул. „Партизанска" 
бр. 48, Крива Паланка. Ѓ6289) 

Здравствена легитимација издадени ^ ЗСО — 
Врање на име Радивоје Стошиќ, Скопје. Ѓ6990) 

Здравствена легитимација издадена ^ ЗГО — 
Скопје на име Јован Пендаревски, Скопје. С6791) 

Здравствена легитимација издадена од ЗГ.О — 
Скопје на име Осман Крсни Скопје. '6292) 

-Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Стојановски, С к о т 0 . Ѓ6203) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абдула Иљаз Абдуловскч, Скопје. 

(6994) 
Здравствена легитимација издадена пд ЗСО —• 

Скопје на име Елизабета Костова, Скопје. (6295) 
Инвалидска возна карта за градски внатрешен 

сообраќај, издадена од ГСП — Скопје на ијме Етрч 
Абази, Скопје. (6296) 

Здравствена легитимација издадена од* ЗСО — 
Скопје на име Ш е ф к е т Демировски, Скопје. (6297) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Загреб на име Данило Боиќ, Скопје. (6298) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Андон Николовски, Скопје. (6299) 

Уверение за положен испит за висококвалифи-
куван работник, издадено од Рабоничкиот универ-
зитет — Скопје на име Алоје Бужаровски, Скопје. 

(6300) 
Здравствена легитимација бр. 2099325, издадена 

од ЗСО — филијала 13 — Нови Београд на име Та-
хир (Сејфедин) Мамуран, Скопје. (6301) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Атанас Дончевски, ул. „Дебарска" 
бр, 131, Битола. (6302) 

Здравствена легитимација бр. 84355, издадена 
од ЗСО —• Битола на име Перо Талевски, е. К а р а -
мани, Битола. • (6303) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цветанка Мирчева, ул. „Београдска" 
бр. 39, Битола. (6304) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из -
дадено од Осмолетката „Јане Сандански" во е. Ро-
бово на име Препашковска Драги Здравка, е. Робо-
во, Берово. (6305) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ш е ф к а Муслиовски, е. Г. Папраник, Дебар. (6306) 

Здравствена легитимација на име Радојка Ѓор-
чевиќ, Урошевац. (6307) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нешат Дервиши, е. Боговиње, Тетово. (6308) 

Здравствена легитимација на име Фадил Меме-
ди, е. Калниште, Гостивар. (6309) 

Лична карта издадена од СВР — Гостивар на 
име Севдие Сулејмани, нас. Дуплак, Гостивар. (6310) 

Здравствена легитимација на име Алитасан 
Спахиу, Гостивар. (6311) 

Здравствена легитимација на име Слободан Ива-
нов, Кочани. (6312) 

Лична карта издадена од СВР — Прилеп на име 
Љубе Смилески, ул. „Р. Иваноски" бр. 50, Прилеп. 

(6313) 
Здравствена легитимација бр. 28972, издадена од 

ЗСО — Прилеп на име Марика То дореска, ул. „М. 
Тито" бр. 24, Прилеп. (6314) 

Здравствена легитимација на име Јелка Мато-
виќ, ул. „Караѓорѓева" бр. 51, Крагујевац. (6315) 

Здравствена легитимација на име Е л ф а Кенту-
ровска, е. Царев Двор, Ресен. (6316) 

Здравствена легитимација бр. 19679 на име Ста-
на А. Недева, е. Прждево, Неготино. (6317) 

Здравствена легитимација бр. 32935, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Мурат С. Сулејмани, Го-
стивар. (6318) 

Здравствена легитимација на име Ратка Петре-
ска, е. Балиндол, Гостивар. (6319) 

Воена книшка на име Ванчо Стојанов, е. Боси-
лово, Струмица. (6320) 

Пас<ош бр. МА 037114 на име Димитрија Тодев-
ски, „Транскоп" — Битола. (6321) 

Лична карта издадена од Прилеп на име Сали-
ја Салиоши, ул. „Тризла" бр. 151, Прилеп. (6322) 

Здравствена легитимација на име Радослав Бо-
јаџиевски, ул. „Бл. Талески" бр. 5, Тетово. (6323) 

Свидетелство за И разред индустриско учили-
ште на име Мишко Николовски, е. Балиндол, Гос-
т и в а р (6324) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Мате Јовчевски, ул. „Браќа Гино-
ски" бр. 72, Гостивар. (6325) 

Здравствена легитимација на име Ида јет Маму-
ти, е. Боговиње, Тетово. (6326) 

Здравствена легитимација на име Реџеп Даути, 
е, Синичане, Тетово. (6327) 

Здравствена легитимација на име Милка Цвет-
кова, ул. „Б. Ловџија" бр, 68, Кочани. (6328) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Петковски, Скопје. (6329) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Борис Томовски, Скопје. (6330) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Валентина Ивановска, Скопје. (6331) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмет Бериша, Скопје. (6332) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Черим Дервиши, Скопје. (6333) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Фазли Куртиши, Скопје. (6334) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратка Уткова, Скопје (6335) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Лозанка Цвејевска, Скопје. (6336) 

Здравствена! легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје иа име Љубица Крстевска, Скопје. (6337) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓурѓа Мицевска, Скопје. (6338) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славица Алексова, Скопје. (6339) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Боривоје Симоновић Скопје. (6340) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Сремска Митровица на име Синиша Келебич, Скоп-

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Чауле, Скопје. (6342) 

Возна карта за намалено патување, издадена од 
ГСП —* Скопје на име Никола Станојковски, Скопје. 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Митре Митревски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангел Серечи, Скопје. (6345) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Злате Давидовски, Скопје. . (6346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име З а р и ф е Амети, Скопје. (6347) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Бујановац на име Стојче Зафиров, Скопје. (6348) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Симонови!?, Скопје. (6349) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Нови Сад на име Кадруш Ајдари, Скопје. (6350) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иљаз Иљазов, Скопје. (6351) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кирил Ранташа, Скопје. (6352) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Срмка Богданови]*, Скопје. (6353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ж и в к о Величков,. Скопје. (6354) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Мерима Мехмедова, Скопје. (6355) 

Здравствена легитимација издадена 'од ЗСО — 
Скопје на име Костанта Мишева, Скопје. (6356) 

Полномошно бр. 154079, за набавка на матери-
јали на Градски комитет на СКМ — Скопје, на име 
Цветковски Богоја, Скопје. (6363) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пано Анѓушев, Скопје. (6364) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хас|ан Османи, Скопје. (6365) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милорад С. Златановски, Скопје. (6366) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сашко Јовановски, Скопје. (6367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје иа име Миле Николов, Скопје. (6368) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радомирка Живановиќ, Скопје. (6369) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Наумовски, Скопје, (6370) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан С. Јакимовски, Скопје. (6371) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Доста Аврамовска, Скопје. (6372) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Чукалиев, Скопје. (6373) 

Потврда бр. 06-10789/16946-Ш, за користење на 
здравна заштита, издадена од ЗСО — Скопје на 
име Љупчо Давидовски, Скопје. (6374) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратка Ничева, Скопје. (6375) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Тодор Радул овски, Скопје. (6376) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Љубица Петревска, Скопје. (6377) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО —• 
Скопје на име Ибраим и Ибадет Џемаилови, Скопје. 

(6378) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 

Скопје на име Александар Митревски, Скопје. (6379) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Звезда Златановска, Скопје. (6380) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Наде Спирковска, Скопје. (6381) 

Оружен лист бр. 820, за ловна пушка, издаден 
од СВР —• Скопје на име Менду Или јазовски, Скоп-
је. (6382) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мејреме Трелак, Скопје. (6383) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО - г 
Скопје на име Томе и Дана Поп-Кочеви, Скопје. 

(6384) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Урошевац на име Ајет, Нафије , Хануша, Силхоне, 
Џемиле, Назмије, Мустафа, Исјоф и Имер Ајети, 
Скопје. (6385) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Пе-
ро Ангеловски, Скопје. (6386) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Слободанка Алчева, Скопје. (6397) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павле Николовски, Скопје. (6388) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велко Спасовски, Скопје. (6389) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Димитар Усианов, Скопје. 

(6390) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Елена Николовска, Скопје. (6391) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Загреб на име Анто Тадиќ, Скопје. (6392) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Ба јрамша и Скендер Круези, Скопје. 
(6393) 

' Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тра јанка Трпевска, Скопје. (6394) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алтана Хасанова, Скопје, (6395) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Веселинка Кежаровска, Скопје. (6396) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Ѓорги Илиевски, Скопје. (6397) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓорѓи Никола Илиевски, Скопје. (6398) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Темовски, Скопје. (6399) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Ајваз, Скопје. (6400) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на рше Јулијана Томашевска, Скопје. (6401) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божин Симоновски, Скопје. (6402) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Апостол Ташаминов, Скопје. (6403) 

Карта за намалено патување издадена од ГСП 
— Скопје на име Апостол Ташаминов, Скопје. (6404) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кирил Илиевски, Скопје. (6465) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Муслија Рамадани, Скопје. (6406) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Афет Салиевски, Скопје. (6407) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангеле Ивановски, Скопје. (6408) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Саво Ѓорѓиевски, Скопје. (6419) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хамди А. Демо, Скопје. (6410) 

Карта за намалено патување издадена од ГСП 
— Скопје на име Хамди Демо, Скопје. (6411) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Викторија Стефанова, Скопје. (6412) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на и т е Томе Т. Георгиевски, Скопје. (6413) 

Свидетелство за завршено I I I година и диплома 
издадени од Индустриското училиште во Скопје на 
име Кирил В. Ивановски, Скопје. (6414) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име Вио-
лета Наумова, Скопје. * (6415) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Велковски, Скопје, (6416) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубинка Ивановска, Скопје. (6417) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Александар Стојановски, Скопје. 

(6418) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Слободан Стериевски, Скопје. (6419) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Драган Димовски, Скопје. (6420) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 

Скопје на име Хрисула Преопаровска, Скопје. (6421) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Џемаљ Јашар, Скопје. (6422) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на ите Џемаил Берат, Скопје. (6423) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Коста Абдорманов, Скопје. (6424) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зекирија Виши, Скопје. (6425) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Раде Јакимовски, Скопје. ' (6426) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 

Скопје на име Цвета Ачковска, Скопје. (6427) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Халил Аметовиќ, Скопје. (6428) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Габриела Стибел, Скопје. (6429) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

на име Петар Перковски, Скопје. (6430) 
Воена книшка издадена од Титово Ужице на 

име Неџми Сулејмани, Скопје. (6431) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Веса Цветкова, Скопје. (6432) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Селадин и Паска Раиф, Скопје. (6433) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Тетово на име Зоран Аврамовска Скопје. (6434) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 

Скопје на име Весела Андонова, Скопје. (6435) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Шукри Незире, Скопје. (6436) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-

Скопје на име Насер Руфатовски, Скопје. (6437) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Зуљбијар, Азбие и Реџеп Кроси, 
Скопје. (6438) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ла-
зар Богоев, Скопје. (6439) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исен Амети, Скопје. (6440) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богољуб Ивановски, Скопје. (6441) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кимета Шерифи, Скопје. (6442) 

Свидетелство за завршено специјално текстил-
но училиште во Скопје на име Јован Петровски, 
„Тетекс", Битола. (6443) 

Свидетелство за завршено специјално текстилно 
училиште во Скопје на име Нада Кожу варва, ул. 
„Прилепска" бр. 74/24, Битола. (6444) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Алексо Алексоски, ул. „Партизан-
ска" бр. 13, Прилеп. (6445) 

Здравствена легитимација издадена од ЗС-О — 
Прилеп на име Божин Тошески, ул. „Мечкин К а -
мен" бр. 40, Прилеп. (6446) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Стефка Станоска, ул. „Марксова" 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Ресен на име Митра П. Петревска, ул. „29 ноември" 
бр. 9, Ресен. (6448) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала —. Ресен на име Јордан Трајчевски, е. 
Царев Двор, Ресен. (6449) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Миќерем Камили, е. Пирок, Тетово. (6450) 

Здравствена легитимација на име Иванчо Ко-
кев, е. Зрновци, Кочани. (6451) 

Здравствена легитимација на име Ж и в к а Тра ј -
ковска, ул. „ЈНА", Тетово. (6452) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Берово на име ѓорѓи Печински, Беро-
во. (6454) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Спиро Ангелов, Дел-
чево. (6455) 

Возачка дозвола на име Нестор Парасков, Пех-
чево. (6456) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Маса Танчевска, е. Лопа-
тица, Битола. (6457) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Славе Д. Танчевски, е. Ло-
патица, Битола. (6458) 

Свидетелство од II клас на име Руска Милен-
о в а , ул. „Ј. Чучук" бр. 42, Т. Велес. (6459) 

Здравствена легитимација бр. 18168, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Чедомир Лазарески,, е. 
Баница, Гостивар. (6461) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Санија Малоска, е. Г. Косоврасти, Де-
бар. (6462) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО •— 
Берово на име Ванчо Љ. Буовски, Берово. (6463) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Берово на име Стојан Петачки, е. Робово, Берово. 

(6464) 
Ученичка книшка од I до V одделение на име 

Ратка Т р п е н о в с к а , е. Драчево, Скопје. (6465) 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од ЗСО — Битола на име Донка Најдовска, е. По-
родин, Битола. (6466) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Тона Ризоска, ул. „Пиринска" бр. 1, 
Прилеп. (6467) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Зурка Дурмишоска, ул. „Даб. завој" 
бр. 48, Прилеп. (6468) 

Свидетелство од III клас, издадено од X. П. У. 
— Прилеп на име Стеван Ангелевски, ул. „Ленин" 
бр. 191, Прилеп. (6469) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ристо Ризоски, ул. „Пиринска" бр. 1, 
Прилеп. (6470) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Дебар на име Аџи Али Даци, е. Село-
куќи, Дебар. (6471) 

Здравствена легитимација бр. 3989 на име Ш а -
дије М. Велији, е. Боговиње, Тетово. (6472) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4713, 
издадена од ЗСО — Тетово на име Фередин 3. Абди, 
е. Стримница, Тетово. (6473) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Пожаране на име 
Менуша Аврамоска, е. Пожаране, Гостивар. (6474) 

Здравствена легитимација бр. 653, издадена од 
ЗОО — Урошевац на име Милка Чанаќевиќ, Гос-
тивар. (6475) 

Здравствена легитимација бр. 620, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Имети Карпузи, ул. „ЈНА" 
бр. 64, Гостивар. (6476) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Нури Билали, е. Симница, Гости-
вар. (6477) 

Здравствена легитимација на име Стаменка Сто-
јанова, е. Мородвис, Кочани. (6478) 

Здравствена легитимација на име Гордана Ан-
донова, е. Бели, Кочани. (6479) 

Здравствена легитимација на име Јован С. Пет-
ров, е. Спанчево, Кочани. (6480) 

Здравствена легитимација на име Благој Геор-
гиев, е. Видовиште, Кочани. (6481) 

Здравствена легитимација бр. 4602, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Тодор .Серафимов Антов, е. 
Крушево, Виница. (6482) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Коста Беговски, ул. „Г, Џоџа" бр. 18, 
Битола. (6483) 
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Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Цане Брсаковски, с. Црно-
буки, Битола. (6484) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО —• Битола на име Борис Т е з г е р е в и , о. Мо-
гила, Битола. (6485) 

Здравствена легитимација издадена од К З С О — 
Филијала — Ресен на име Мара Димовска, с. Курби-
ново, Ресен. (6486) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Б л а ж е Димовски, с. Подмочани, Ре -
сен. (6487) 

Здравствена легитимација бр. 72385 на име Рис-
те Колчев, е. Д. Дисан, Неготино. (6488) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ресул Демир Аљи, ул. „Цетинска" бр. 75, Тетово. 

(6489) 
Здравствена легитимација издадена од К З СО •— 

Филијала — Берово на име Неџет Дестанов, Беро-
во. (6491) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО — 
Филијала — Берово на име Драган Калпочки, е. Р у -
синово, Берово. (6492) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Берово на име Цвета Калпочка, е. Ру -
синово, Берово. (6493) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Милан Трајчевски, е. К а -
рамани, Битола. (6494) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Мара Трајчевска, е. К а -
рамани, Битола. (6495) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Жанета Трајчевска, е. К а -
рамани, Битола. (6496) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Милица Тра ј коска, е. М. Рувци, 
Прилеп. (6497) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Славејко Арсов" е. Подмоча-
ни на име Неџми О. Алиевски, е. Г. Б . Црква, Ре -
сен. (6498) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Берово на име Ордана Ефтим Дутевска, е. Русиново, 
Берово. (6499) 

Свидетелство од I I година — електро смер, и з -
дадено од Училиштето „Злате Малакоски" — Гос-
тивар на име Градомир Ташковиќ, ул. „18 ноември", 
Гостивар. . (6500) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Синан Р. Љутви, ул. „Ленинград-
ска" бр. 40. Гостивар. (6501) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Пожаране на име 
Менча Велиновска, е. Пожаране, Гостивар. (6502) 

Здравствена легитимација бр. 4290 на име Не-
фаиљ Виља, е. Горанце, Скопје. (6503) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО —. Битола на име Димитри Наумовски, е. 
Ротино, Битола. (6504) 

Диплома за завршено стопанско училиште „Ко-
чо Рацин" — Битола на име Нада П. Тнакова, ул. 
„Београдска" бр. 7, Битола. (6505) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Крсте Лумаковски, е. Цапари, Б и -
тола. (6506) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мирјана Проевска, ул. „Иван Милу-
тинови^ ' бр. 88/1, Битола. (6507) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Пецо Каровски, е. Радо-
бор, Битола. (6508) 

Свидетелство од I I клас, издадено од Хемиско-
то прехранбено училиште „Моша Пијаде" — При-
леп на име Тоде А. Ѓорѓиоски, ул. „Савка Манеска" 
бр. 8, Прилеп. (6509) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Кр. Паланка на име Сузана Милчевска, е. Гиновци, 
Крива Паланка. (6510) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Меџит Али Неко, ул. „И. Паликуќи" , 
Дебар. (6511) 

Свидетелство издадено од Централното основно 
училиште „Ванчо Прке" — Делчево на име Рилка 
Д. Иванова, Делчево. (6512) 

Здравствена легитимација на име Борис Димов, 
ул. „23 октомври" бр. 51, Кочани. (6513) 

Возачка дозвола бр. 693, издадена од ОВР — 
Струмица на име Ванчо Танушев, СОК, Филијала 
— Струмица. (6514) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Благоја Малакоски, е. 
Крклино, Битола. (6515; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Марика Мирческа, ул. „Орде Чопе-
ла" бр. 36, Прилеп. (6516) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Петре С. Савески, ул. „Ц. Коњарец" 
бр. 201, Прилеп. _ (6517) 

Свидетелство дел. бр. 02-5/132, за положен за -
вршен испит на име Спиро Фил илоски, ул. „11 ок-
тмври" бр. 4, Прилеп. (6518) 

Возачка дозвола издадена од Битола на име 
Спиро Јос|ифоски, е. Ропотово, Прилеп. (6519) 

Работна книшка на име Челебе И. Џеладини, е. 
Алашевце, Куманово. (6520) 

Здравствена легитимација на име Кирил Ата-
насов, ул. „11 октомври" бр. 32, Кавадарци. . (6521) 

Здравствена легитимација бр. 29379 на име Пе-
тар Ристов, Неготино. (6522) 

Здравствена легитимација бр. 26002, издадена од 
ЗСО — Неготино на име Б л а ж о Минов, Неготино. 

(6523) 
Здравствена легитимација бр. 6974 на име Мир-

јана Божиковска, ул. „ЈНА" бр. 7, Тетово. (6524) 
Здравствена легитимација на име Златко П. Н и -

коловски, е. Јегуновце, Тетово. (6526) 
Здравствена легитимација на име Петре Нико-

ловски, „Југохром" — Јегуновце, Тетово. (6527) 
Свидетелство за завршени I, И, III и IV клас, 

издадени од Средно медицинското училиште — Те-
тово на име Ванчо Матевски, ул. „ЈНА" бр. 41а, Те-
тово. (6528) 

Здравствена легитимација бр. 5445 на име Ше-
ф и ј е Ју су фи, е. Копачиндол, Тетово. (6529) 

Здравствена легитимација на име Ајше М и ф -
тари, е. Ново Село, Тетово. (6530) 

Здравствена легитимација на име Слободан Р а -
дев Стерјоски, ул. „Пролетерска" бр. 43, Тетово. (6531) 

Свидетелство на име Цветанка Чипевска, е. Ми-
трашинци, е. Берово. (6532) 

Земјоделска здравствиа легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Пара Јанческа, е. Мра-
морани, Прилеп. (6533) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Толе Стојаноски, ул. „Кирил и Ме-
тоди" бр. 14, Прилеп. (6534) 

Свидетелство бр. 06-267/20, за завршен I I I клас, 
издадено од Гимназијата „Моша Пијаде" — Крива 
Паланка на име Надица Секуловска, ул. „11 октом-
ври" бр. 31, Крива Паланка. (6535) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Атиџе Амети, ул. „Ба јрам Селими" 
бр, 2, Дебар. (6536) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мухидин Пајазиггаи, е. Радуша, 
Скопје. (6538) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, и з -
дадено од Училиштето „Славко Лумбарковски" — 
е. Новаци — Битола на име Зора Анѓеловска, е. Ло-
говарди, Битола. (6539) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ристана С. Дечиновска , е. Новаци, 
Битола. (6540) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Кочо Т. Апостоловски, е. 
Добромири, Битола. (6541) 
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Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Здраве Б. Димовски, е. 
Скочивир, Битола. (6542) 

Уверение бр. 304 од 26. VI. 1967 година за ви|*о-
коквалификуван работник на име Стојан Јанков-
ски, ул. „45-6" бр. 4, Скопје. (6543) 

Свидетелство бр. 164, издадено од Основното 
училиште „Братство Единство" — Дебар на име Џе-
миле Бурнуќиу, ул. „ЈНА" бр. 25, Дебар. (6544) 

Здравствена легитимација издадена од Бачка 
Топола на име Сузана Каба, ул. „22 декември" бр. 
10, Дебар. (6545) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Оџаци на име Нада Перишиќ, Дебар. (6546) 

Здравствна легитимација на име Гордана Нас-
тева, е. Сујеклари, Титов Велес. (6547) 

Здравствена легитимација на име Руса Насте-
ва, е. Сујеклари, Титов Велес. (6548) 

Уверение бр. 05-12/1 од 30. VI. 1966 година за 
призната стручна спрема за обавување на самостој-
на занаетчиска дејност фризер, издадено од Собра-
нието на општина Кавадарци на име Марија Ива-
нова Дахлајанова, е. Дреново, Кавадарци. (6549) 

Здравствена легитимација на име Исмаиљ Мусу-
фи, ул. „К. Ј . Питу" бр. 35, Тетово. (6550) 

Свидетелство од I I I година на име Стојадин 
Миодраг Стојаноски, ул. „Т. Ципоски" бр. 45, Те-
тово. (6551) 

Здравствена легитимација бр. 55548, издадена од 
ЗСО —• Гостивар на име Филип Исаиловић ул. 
„Борче Јовановски", Гостивар. (6552) 

КОНКУРСИ 

Конкурсната комисија при Ветеринарната станица 
„Скопје" —• Драчево 

р а о п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ДИРЕКТОР 
УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени 

со ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и след-
ните услови: 

а) да има завршен ветеринарен факултет, поло-
жен стручен испит, повеќегодишна практика во раз -
ни гранки од ветеринарна струка, од кои на јмалку 
10 год. на раководни работни места. 

Покрај општите услови кандидатот треба да ги 
достави и следните документи: 

— диплома за завршен факултет, 
— уверенија предвидени со членот 55 од Основ-

ниот Закон за претпријатијата, Службен лист на 
СФРЈ бр. 17/65 год. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. (372) 

Советот на Болницата за нервни и душевни бо-
лести е. Бадовци — Скопје 

р а с п и р у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Заменик директор по стручни работи 1 
2. Ш е ф на одделение 1 
3. Ш е ф на интерно одделение 1 
Под реден број 1 и 2 кандидатите треба да имаат 

завршено медицински факултет и положен специ-
јалистички) испит по неуропсихијатрија, со над 3 
години практика во струката. 

Под реден број 3 кандидатот треба да има за-
вршено медицински факултет и положен специја-
листички испит по интерна медицина, со над 3 го-
дини практика во струката. 

Молбите по конкурсот ќ.е се примаат во рок од 
15 дена од денот на објавувањето, таксирани со 1 
нов динар таксена марка. 

Некомплетираните молби нема да се разгледу-
ваат. (243; 

Советот на работната единица „Кисела Вода" при 
здравствениот дом „Кисела Вода" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 

ЛЕКАР ПЕДИЈАТАР 1 
Кандидатот треба да има завршено медицински: 

факултет со положен специјалистички испит по пе-
дијатрија. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работното 
место. 

Молбите со потребната документација да се до-
стават до Управата на Здравствениот дом Кисела 
Вода — Скопје. (377) 

Конкурсната комисија при „Авто-турист" — 
Крушево 

р а е п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на директор (реизбор) 
У С Л О В И : 

1. Кандидатот да ги исполнува условите од З а -
конот за претпријатијата. 

2. Посебни услови: Висока стручна подготовка 
— економски или сообраќаен факултет, со на јмалку 
три години практика на раководни работни места 
во сообраќајот. 

3. Средна стручна подготовка со 10 години прак-
тика од кој 4 години на раководно работно место во 
сообраќајот. 

Молбите со документи се примаат 15 дена по об-
јавувањето на конкурсот. (376) 

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈО ДЕЛ СКО-ШУМАРСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор и преизбор по следните звања и пред-

мети: 
1. За избор по еден наставник во звањето вон-

реден или редовен професор по следните предмети: 
— Шумски транспортни средства 
— Исхрана на домашните животни 
2. За преизбор во звањето асистент по следни-

те предмети: 
—• Анатомија со технологија на дрвото 
— Шумска зоологија и ловство 
— Шумска ентомологија 
— Механизација на шумарството 
— Ботаника 
Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги ис-

полнуваат условите пропишани со Законот за ви-
сокото школство на СР Македонија. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јо делско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во гш 
три примероци. (373) 
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Советот на факултетот на Природно-математич-
киот факултет — Скопје, врз основа на чл. 138 и 150 
од Законот за високото школство на СРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. За избор на по 1 наставник во звањето редо-
вен професор, вонреден професор, виши предавач, 
доцент или предавач за предметите: 

— Математичка анализа 
— Електроника 
— Систематика на вишите растенија 
— Инвертебрата 
— Биохемија (при Хемискиот институт) 
II. За избор на еден постојан или хонорарен 

наставник (во сите звања) по предметот Методика 
на математичката настава. 

III. За избор на соработници и тоа: 
— за двајца асистенти при Физичкиот институт 
— за тројца асистенти при Хемискиот институт 
— за еден асистент при Физиолошкиот завод 
— за еден асистент при Зоолошкиот завод 
•— за еден стручен соработник при Ботаничкиот 

завод 
— за еден асистент при Географскиот институт 
Пријавите таксирани со по 1 н. динар таксена 

марка се поднесуваат до Секретаријатот на факул-
тетот. Кон пријавата се приложува диплома за за-
вршена високошколска настава (природно-матема-
тички факултет), кратка биографија и список на 
научни трудови, со по еден примерок од истите. 

За кандидатите под точ. III кои ќе конкурираат 
за работното место асистент, посебен услов е позна-
вање на еден странски јазик (англиски, француски, 
германски или руски), што ќе го докажат со уве-
рение од соодветните катедри при Филозофскирт 
факултет — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Согласно на одредбите на Основниот закон за 
изградба на инвестициони објекти и Правилникот 
за начинот и постапката за отстапување изградба 
на инвестициони објекти, како и одлуката од работ-
ничкиот совет на фабриката за рабни цевки и ме-
тални конструкции „11 Октомври" — Куманово 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за отстапување изградба на „Деловна зграда" на 
ф - к а „11 Октомври". Предмет на наддавање е ком-

плетна изградба на објектот. 
Ориентациопата вредност на објектот изнесува 

4.559.203.— Н. дин. 
(Четири милиони петсто педесет и девет илјади и 

двеста и три нови динари) 
Ориентационен рок за отпочнување на работите 

е 10 дена од потпишување на договорот. 
Изведувачките претпријатија што сакаат да уче-

ствуваат во јавното наддавање должни се да подне-
сат писмени пријави кои треба да содржат: 

1. Список на изведени слични објекти 
2. Попис, вредност и расположива механизација 

за изведување на работи 
3. Список на стручни кадри 
4. Список на кооперантите за занаетчиските ра-

боти 

5. Доказ за расположиви обртни средства за 
успешно завршување на работите 

6. Писмена изјава дека навреме ќе обезбеди до-
волна количина на потребен материјал, работна сна-
га и мехаЕшзација за работата за која поднесува 
понуда 

7. Писмена изјава дека пристанува на полагање 
кауција во готово пред поднесување на понудата во 
висина од 3°/о од о з н а ч е н а т а ориентациона вред-
ност со тоа истата да се враќа во рок од десет дена, 
а со изведувачот со кој ќе биде склучен договор при 
потпишување на договорот 

8. Писмена изјава дека во случај на склопување 
на договорот ќе ги признае во целост општите и по-
себни услови на инвеститорот. 

Првенство ќе имаат оние претпријатија кои ќе 
понудат: ' 

— Најповолни цени за градба 
— Најповолен рок за завршување на објектот 
—• Најповолно сопствено учество во градбата 

(вид на учество, обем на учество, рок за враќање и 
камата). Писмените пријави се доставуваат директно 
на самото наддавање односно на 3. IV. 1970 год. во 
10,30 ч. или по пошта со ознака за „Јавно надда-
вање". 

Јавното наддавање ќе се изврши во просториите 
на ф-ката „11 Октомври" — Куманово (Биро за инве-
стиции). 

Техничката документација може да се види се-
кој работен ден од 6 —14 ч. во „биро за инвести-
ции" на фабриката „11 Октомври". 

Одлука за тоа на кое изведувачко претпријатие 
работата ќе биде отстапена, ќе биде донесена во рок 
од 10 дена од денот на одржувањето на јавното над-
давање. 

(375) 
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