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432. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 
Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 24 октомври 1979 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената условна осуда се прости на: 
1. Гуша Никола Грижевски, од Скопје. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

се прости на: 
1. Блаже Ристо Илиевски, од с. Саса. 

III 
Неиздржаниот дел од изречената казна зат-

вор се прости на: 
1. Ласто Стојче Тодоровски, од с. Горно Ли-

сиче, 
2. Тоде Борис Стојковски, од Скопје, 
3. Драги Стојче Тодоровски, од с. Горно Ли-

сиче, 
4. Живко Ристо Петков, од с. Пепелиште, 
5. Лазар Александар Стојановски, од Скопје. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

ци 'се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудените во рок од 1 годи-
на не сторат ново кривично дело на: 

1. Тоде Кире Георгиев, од с. Долни Подлог, 
2. Фети Меаз Идризовски, од с. Строкојадице. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудениот во рок од 1 годи-
на не стори ново кривично дело на: 

1. Јаков Марко Ѓорѓевиќ, од с. Старо Село. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 1 годи-

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

1. Зоран Душко Боризовски, од Скопје. 

VII 
Неиздржаниот дел од казната затвор се заме-

ни со условна осуда со тоа што таа нема да се из-
врши ако осудените во рок од 1 година не' сторат 
нешо кривично дело на: 

1. Милан Петре Митовски, од с. Конопница, 
2. Јован Кузе Чаловски, од Горче Петров. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 1 годи-

на се намали за 6 месеци на: 
1. Ангел Сане Данилов, од с. Вање. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Драги Димитрија Најдовски, од Битола, 
2. Коста Милан Арсов, од Градско. 

X 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Русе Трајан Цветковски, од Скопје, 
2. Синани Себедин Синан, од Скопје. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-734 
24 октомври 1979 година 

Скопје 
За Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

433. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за 

управната инспекција („Службен весник на СРМ", 
бр. 29/79), републичкиот секретар за законодавство 
и организација донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИН-

СПЕКТОРОТ ЗА УПРАВНА ИНСПЕКЦИЈА 

1. Со ова упатство се пропишува образецот на 
легитимацијата на инспекторот за управната ин-
спекција. 

2. Легитимацијата, со која се утврдува својст-
вото. на инспекторот за управната инспекција се 
издава според образецот што е составен дел на ова 
упатство. 

3. Образецот на легитимацијата е во сина боја 
во големина 7 х 10 см. 

4. Легитимацијата содржи: 
— на првата страна на корицата отпечатен е 

грбот на Социјалистичка Република Македонија, а 
под него називот „легитимација на инспектор за 
управна инспекција"; 

— на првата внатрешна страна на корицата се 
наоѓа простор за фотографија на инспекторот за 
управната инспекција, големина 5 х 3,5 см. и печат 
на органот што ја издал легитимацијата, а под не-
го место за своерачен потпис и број на личната 
карта на инспекторот и назив и седиште на орга-
нот што ја издал личната карта; 

— на првата внатрешна страна стои називот 
на органот што ја издал легитимацијата, име и 
презиме на инспекторот за управната инспекција, 
својството на инспекторот (општински, градски, од-
носно републички), број под кој е легитимацијата 
издадена, дата и место на издавањето на легитима-
цијата и потпис и печат на издавачот на легити-
мацијата; 

— на втората внатрешна страна на легитима-
цијата отпечатени се член 13, 15 и 16 од Законот 
за управната инспекција; 
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— на втората внатрешна страна на корицата 
отпечатен е зборот „Забелешка:", под кој се внесу-
ваат промени што ќе настанат по издавањето на 
легитимацијата (издадена дупликат поради губење 
и слично). 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-952/1 
24 октомври 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за законодавство и организација, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

306. 
Врз основа на член 136, став 1 од Уставот на 

СР Македонија, согласно член 586, став 1 и 4 од 
Законот за здружениот труд, а со цел да се обез-
беди натамошна континуирана изработка на Прос-
торниот план на СР Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија, Стопанската ко-
мора на Македонија, Стопанската банка — Здру-
жена банка — Скопје, Советот за изградба, одржу-
вање и реконструкција на патиштата во СР Маке-
донија — Скопје, Железничката транспортна орга-
низација — Скопје, Претпријатието за ПТТ сооб-
раќај — Скопје, „Електростопанство" — Претпри-
јатие за производство и пренесување на електрич-
на енергија — Скопје, „Водостопанство" — Прет-
пријатие за стопанисување со води — Скопје, Оп-
штата заедница за насочено образование — Скоп-
је, Републичката заедница на, културата — Скопје, 
Републичката заедница на научните дејности — 
Скопје, Републичката самоуправна интересна за-
едница на физичката култура — Скопје, Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Скопје и Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата — Скопје склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗРА-

БОТКАТА НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија, Стопанската комора на Македонија, Сто-
панската банка — Здружена банка — Скопје, Со-
ветот за изградба, одржување и реконструкција на 
патиштата во СР Македонија, Железничката тран-
спортна организација — Скопје, Претпријатието за 
ПТТ сообраќај — Скопје, „Електростопанство" — 
Претпријатие за производство и пренесување на 
електрична енергија — Скопје, „Водостопанство" 
— Претпријатие за стопанисување со води — Скоп-

је, Општата заедница за насочено образование — 
Скопје, Републичката заедница на културата — 
Скопје, Републичката заедница на научните деј-
ности — Скопје, Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на физичката култура — Скопје, 
Републичката заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Скопје и Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Скопје (во натамошниот текст: 
учесници во спогодбата), заради обезбедување на 
натамошната континуирана изработка на Простор-
ниот план на СР Македонија, со оваа самоуправна 
спогодба го утврдуваат своето учество во финанси-
рањето на изработката на Просторниот план на 
СР Македонија. 

Член 2 
Предмет на оваа спогодба е заедничкото фи-

нансирање на изработката на III и IV елемент на 
Просторниот план на СР Македонија. 

Вкупната вредност на изготвувањето на еле-
ментите на Просторниот план на СР Македонија, 
наведени во став 1 од овој член, изнесува 
23.500.000,00 динари. 

Износот од став 2 на овој член, заеднички е 
оценето дека претставува износ според цените од 
крајот на 1978 година и под услов процесот на пла-
нирањето да се одвива континуирано и на време 
да отпочне изработката на III елемент на Прос-
торниот план на СР Македонија. 

Член, 3 
Во обезбедувањето на вкупните средства за до-

вршување на Просторниот план на СР Македонија, 
учесниците во спогодбата се спогодија дека ќе уче-
ствуваат со свои средства според следниве кри-
териуми : 

— Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија со 60̂ /о 

— Стопанската комора на Македонија 
со 5% 
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— Стопанската банка — Здружена 
банка — Скопје со 4% 

— Советот за изградба, одржување и 
реконструкција на патиштата во СР 
Македонија — Скопје со 10% 

— Железничката транспортна органи-
зација — Скопје со 4% 

— Претпријатието за ПТТ сообраќај — 
Скопје со 4% 

— „Електростопанство" — Претприја-
тие за производство и пренесување 
на електрична енергија — Скопје со 4,2% 

— „Водостопанство" — Претпријатие 
за стопанисување со води — Скопје 
со 4% 

— Општата заедница за насочено об-
разование — Скопје со 0,8% 

— Републичката заедница на култура-
та — Скопје со 0,8% 

— Републичката заедница на научните 
дејности — Скопје со 0,8% 

— Републичката самоуправна интерес" 
- на заедница на физичката култура 

- Скопје со 0,8% 
— Републичката заедница на здравст-

вото и здравственото осигурување 
— Скопје со 0,8% 

— Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена зашти-
та на децата — Скопје со 0,8% 

Член 4 
Висината на вкупната вредност утврдена во 

член 2 учесниците во спогодбата се спогодија да се 
обезбеди со следнава динамика: во 1979 година 60% 
и во 1980 година 40% од вкупниот износ. 

Секој одделен учесник во финансирањето на 
изработката на Просторниот план на СР Македо-
нија во годишните износи ќе учествува со сразме-
ри утврдени во член 3 од оваа самоуправна спо-
годба. 

Член 5 
Секој од учесниците во спогодбата се обврзува 

своето годишно учество да го уплатува секоја го-
дина на жиро-сметката на Републичкиот секрета-
ријат за урбанизам, во две еднакви рати, најдоц-
на до крајот на јуни и на декември во тековната 
година. 

Член 6 
Сите учесници во спогодбата ќе бидат снабде-

ни со соодветни материјали од сите елементи на 
Просторниот план на СР Македонија. Исто така, 
сите учесници ќе бидат консултирани во процесот 
на изработката на Просторниот план на СР Маке-
донија, а нивните програми за развој ќе бидат зе-
мени предвид. 

Член 7 
Заради спроведување на оваа самоуправна спо-

годба ќе се формира заедничка комисија. 
Во комисијата од став 1 на овој член, секој 

учесник во спогодбата именува по еден член. Прет-
седателот на комисијата е член што ќе биде име-
нуван од Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, а заменикот се избира од редот на 
другите членови. 

Член 8 
Заедничката комисија ќе го следи спроведу-

вањето на самоуправната спогодба и најмалку два 
пати во годината ќе ги известува учесниците во 
спогодбата за преземањето на соодветни мерки за 
реализација на обврските што произлегуваат од 
неа. 

Член 9 
Учесниците во спогодбата се спогодија адми-

нистративно-техничките работи на заедничката ко-
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мисија да ги врши Републичкиот секретаријат за 
урбанизам. 

Член 10 
Се овластува Републичкиот секретаријат за ур-

банизам да склучи договор за изработка на Прос-
торниот план на СР Македонија. 

Член 11 
Споровите во врска со извршувањето на обврс-

ките од оваа самоуправна спогодба ќе се решаваат 
од арбитражната комисија составена од 5 члена, од 
кои по еден од Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, Стопанската комора на Македони-
ја, Општата заедница за насочено образование, 
„Електростопанство" — Претпријатие за производ-
ство и пренесување на електрична енергија — 
Скопје и од Стопанската банка — Здружена банка 
— Скопје. 

Доколку спорот не биде решен од арбитражна-
та комисија, за неговото решавање ќе биде надле-
жен Судот на здружениот труд. 

Член 12 
Самоуправната спогодба, во името на учесни-

ците на спогодбата, ќе ја склучуваат нивните ов-
ластени органи. 

Самоуправната спогодба ќе се смета за склу-
чена со моментот на потпишувањето на истоветен 
текст од овластени претставници — потписници на 
самоуправната спогодба. 

Член 13 
Постапката за изменување и дополнување на 

самоуправната спогодба се покренува со писмено 
барање на секој од учесниците во спогодбата. Ба-
рањето се доставува до другите учесници во спо-
годбата и до заедничката комисија. 

Член 14 
Самоуправната спогодба влегува во сила со де-

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

Бр. 23-1431/1 
7 јули 1979 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ НА САМОУПРАВНАТА 
СПОГОДБА: 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија — Скопје, Стопанската комора на Македо-
нија — Скопје, Стопанската банка — Здружена 
банка — Скопје, Советот за изградба, одржување и 
реконструкција на патиштата во СР Македонија — 
Скопје, Железничко-транспортната организација — 
Скопје, Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скоп-
је, „Електростопанство" — претпријатие за произ-
водство и пренесување на електрична енергија — 
Скопје, „Водостопанство" — претпхшјатие за сто-
панисување со води — Скопје, Општата заедница 
за насоченото образование — Скопје, Републич-
ката заедница на културата — Скопје, Републич-
ката заедница на научните дејности — Скопје, 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура — Скопје, Републичката заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Скопје, Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — 
Скопј е. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ - КОЧАНИ 

307. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 3 од Ста-
тутот на Основната заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување — Кочани, Собранието на 
Основната заедница, на седницата одржана на 28 
септември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НЕПОВРАТНИ СРЕДСТВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
НА НЕВРАБОТЕНИ ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ И 

ДЕЦА-ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Заради создавање и унапредување на услови 

за вработување на невработени инвалиди на тру-
дот и деца-инвалиди на осигуреници (во натамош-
ниот текст: инвалиди) кои според Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување и Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија при-
маат привремен надоместок, Основната заедница 
доделува неповратни средства на организациите на 
здружен труд и другите работни организации. 

Член 2 
Средствата од претходниот член може да се 

доделуваат на организации на здружен труд и 
други работни организации во рамките на располо-
жливите средства предвидени со финансискиот 
план на Основната заедница за тековната година. 

Член 3 
Доделување на неповратни средства се врши 

врз основа на писмено барање од организации на 
здружен труд и други работни организации. 

Барањето треба да содржи: 
— број на инвалидите што ќе бидат вработе-

ни на неопределено работно време; 
— опис на работите и работните задачи на кои 

ќе бидат вработени; 
— стручна оспособеност што е потребна за ра-

ботите и работните задачи на кои ќе бидат врабо-
тени. 

Член 4 
Приоритет во доделувањето на средства имаат 

организациите на здружен труд кои ќе вработат 
повеќе инвалиди. 

Член 5 
Висината на средствата по вработен инвалид 

може да изнесува најмногу 70.000 динари. 

Член 6 
Доделувањето на средствата според оваа одлу-

ка ќе го врши Комисијата на Собранието на Ос-
новната заедница. 

Член 7 
За доделените средства се склучува писмен до-

говор меѓу Основната заедница и организацијата 
на здружен труд. 

Договорот во име на Основната заедница го 
потпишува секретарот на Заедницата. 

Член 8 
Извршувањето на договорот го следи Стручна-

та служба на Основната заедница. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СР Македонија". 

Бр. 0101-993 
' 28 септември 1979 година 

Кочани 
Претседател, 

Миле Вељанов, с. р. 

308. 

Врз основа на член 26 од Статутот на Основ-
ната заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување — Кочани, Собранието на Основната за-
едница, на седницата одржана на 28 септември 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕС-
ТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ДЕЦАТА-
ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО 
ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИ-

ЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА 
ЖИВЕЕЊЕТО 

Член 1 
На инвалидите на трудот и децата-инвалиди на 

осигуреници на кои не им е обезбедено бесплатно 
сместување и исхрана за времето додека профе-
сионалната рехабилитација се врши во друго место 
(надвор од местото на постојаното живеење), а не 
може да им се обезбеди постојан превоз од место-
то на живеењето до местото каде што се врши ре-
хабилитација, им припаѓа паушален надоместок. 

Член 2 
Паушалниот надоместок во случаите од член 1 

на оваа одлука изнесува 1.400,00 динари месечно. 

Член 3 
Инвалидите на трудот и децата-инвалиди на 

осигуреници кои живеат надвор од местото каде 
што се врши рехабилитацијата а користат превоз, 
имаат право на надоместок на трошоците за пре-
воз. 

Надоместокот на трошоците на превоз од прет-
ходниот став припаѓа само за деновите поминати 
на професионална рехабилитација. 

Член 4 
На инвалидите на трудот и децата-инвалиди на 

осигуреници од член 3 им припаѓа дел од паушал-
ниот надоместок во висина од 25% од износот 
утврден во член 2 на оваа одлука. 

Член 5 
На инвалидите на трудот односно децата-инва-

лиди на осигуреници не им припаѓа паушален на-
доместок за ^оправданите отсуствувања од реха-
билитацијата, како и за времето поминато на го-
дишен одмор. Паушален надоместок не припаѓа и 
за времето поминато на стационарно лекување. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СР Македонија", 
а ќе се применува од 1 јули 1979 година. 

Бр. 0101-993/1 
28 септември 1979 година 

Кочани 
Претседател, 

Миле Вељанов, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - РАДОВИШ 

309. 

Врз основа на член 58 од Законот за вработу-
вањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ", бр. 13/78), Собра-
нието на Општинската заедница на вработувањето 
— Радовиш, на седницата одржана на 18 јануари 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа: 
— за работниците во основната организација и 

за работниците вработени ка ј работодавачот — 
личниот доход на работниците во кој се содржани 
придонесите и даноците што се плаќаат од личниот 
доход (бруто личен доход), по стапка од 0,750/о. 

— за работодавачот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход, по стапка од 0,75%. 

— за работодавачот кој данокот го плаќа во 
годишен паушален износ придонесот за вработува-
ње изнесува 15% ОД годишниот износ на данокот. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1979 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Бр. 02-31/У1-2 
18 јануари 1979 година 

Радовиш 
Претседател, 

Атанасов Димитар, с. р. 

Врз основа на член 25 и 42 став 3 од Законот 
за семе („Службен весник на СРМ", бр. 18/73), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
објавува 

Д О П О Л Н У В А Њ Е 

НА СПИСОКОТ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТ-
РОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО, УТВРДУВАЊЕ 
НА КВАЛИТЕТОТ И ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СЕМЕ 

1. — Врз основа на решението број 10-УП/10 

од 8. X. 1979 година во точка 1 и 2 од Списокот на 
организациите на здружениот труд за вршење на 
стручна контрола над производството и за утврду-
вање на квалитетот и за вршење анализа на зем-
јоделското семе („Службен весник на СРМ", бр. 
29/75 и 13/78), се внесува организацијата на здру-
жениот труд Земјоделско^индустриски комбинат 
,.Прилеп" — Прилеп, за вршење на стручна кон-
трола над производството и за утврдување на ква-
литетот на земјоделското семе. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Лакордова Фроса од Скопје, ул. „518" бр. 87, 
поднесе предлог до Општинскиот суд Скопје И за 
докажување на смртта на Лакордов Ламбо од 
Скопје, кој наводно умрел на 20 септември 1948 
година во Скопје, а во матичната книга на умре-
ните не е заведен. 

Бидејќи лицето Лакордов Ламбо е во неизвес-
ност се повикува да се јави, доколку е жив, ка-
ко и секој оној што знае за неговиот живот да 
му јави на судот во рок од три месеци од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ", 
„Службен весник на СРМ" и на огласната табла на 
Општинскиот суд Скопје II — Скопје. По истекот 
на овој рок судот ќе донесе решение со кое се 
утврдува дека лицето Лакордов Ламбо умрело на 
20 септември 1948 година. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Вис. 
бр. 163/78. (72) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на 
брак по тужбата на тужителката Бошковиќ Зла-
танова Даница, ул. „Методија Митевски" бр. 8/2-17 
— Скопје, против тужениот Бошковиќ Михаило од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Бошковиќ Михаило да 
се јави во овој суд во рок од 30 дена по објаву-
вањето на овој оглас или во истиот рок да ја дос-
тави својата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужениот не се јави во рок од 30 
дена на истиот ќе му биде одреден привремен ста-
рател кој ќе ги застапува неговите интереси во 
овој спор. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
1787/79. (77) 

Пред овој суд е заведен спор за долг по туж-
бата на тужителката Радмила Мицева од Скопје, 
против тужениот Борис Николов Павловски, сега 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Борис Николов Павлов-
ски да се јави на овој суд во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот или во овој рок да ја до-
стави својата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужениот не се јави во рок од 30 
дена, ќе му биде одреден привремен старател кој 
ќе ги застапува неговите интереси во овој спор. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје П, П. бр. 1834/78. 
(85) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на сопственост по тужбата на ту-
жителот Костадиновски Апостолов Павле од село 
Беловиште, против тужениот Костадиновски Апос-
толов Мате од село Беловиште, сега со непознато 
место на живеење во Румунија. 

Се повикува тужениот Костадиновски Апос-
толов Мате да се ј ави пред судот, достави адреса или 
одреди полномошник кој ќе го застапува по овој 
предмет во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот, а по истекот на тој рок ќе му биде поставен 
привремен старател преку Центарот за социјални 
работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1046/1979. 
(69) 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на татковство, по тужбата на Наз-
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миј е Арифи од село Д. Палчиште, против тужени-
те Ариф Арифи од село Челопек и Абдулазиз 
Абази од село Д. Палчиште. 

Се повикува тужениот Ариф Рецеп Арифи од 
село Челопек, сега со непознато место на живеење 
во Западна Германија, да се јави пред судот, дос-
тави адреса или одреди полномошник во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот. По истекот на 
овој рок, во колку не се јави, ќе му биде поста-
вен привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи — Тетово кој ќе го застапува по 
предметот до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 498/79. 
(70) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за зголемување на издршка по тужбата на мало-
летниот тужител Бобан Ончевски од Тетово, ул. 
„103" бр. 10, против тужениот Ончевски Митов Бо-
рис од село Лешок, а сега привремено на работа 
во Германија. 

Се повикува тужениот Ончевски Борис од село 
Лешок, сега со непозната адреса во Германија, да 
се јави на Општинскиот суд во Тетово во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот или во истиот 
рок да одреди полномошник кој ќе го застапува во 
постапката. Доколку не се јави на судот нити оз-
начи полномошник по службена должност, преку 
Центарот за социјални работи ќе му биде поставен 
старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 911/79. 
(71) 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
смеќавање на службеност на пат од тужителот 
Петре Стефановски од село Прељубиште против 
тужените Александар Живков ѓорѓевски од село 
Прељубиште и др. 

Бидејќи тужениот Александар Живков ѓор-
ѓевски од село Прељубиште се наоѓа на привреме-
на работа во Германија со непозната адреса, се 
повикува да се јави пред судот, а исто се повику-
ваат и други лица кои ја знаат неговата точна 
адреса да ја соопштат на судот. Во колку не се ја-
ви во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
ќе му биде поставен привремен старател во смисла 
на член 86 од ЗПП, кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1041/79. 
(73) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води спор 
за неосновано збогатување, по тужбата на тужи-
телот Југобанка — Основна банка — Скопје, про-
тив тужениот Билали Адем во Тетово, со стан на 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 27, сега со непознато 
место на живеење во Западна Германија. 

Се повикува тужениот Билали Адем да се јави 
пред судот, достави адреса или одреда полномош-
ник кој ќе го застапува по овој предмет, во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот 
на тој рок ќе му биде поставен привремен старател 
преку Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 275/79. 
(74) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за физичка делба, по предлог на предлага-
чот Сулејмани Бејтула Исен од село Ѓермо, про-
тив противниците Сулејмани вд. Бејтула Фатиме 
од село Ѓермо и др. меѓу кои противниците Халил 
Сулејмани е на привремена работа во СР Герма-
нија, а Нешат Раифи и Џезаир Раифи се на прив-
ремена работа во Данска, со непозната адреса. 

Се покануваат противниците Халил Сулејма-
ни, Нешат Раифи и Џазаир Раифи, да се јават 

пред овој суд, во рок од 30 дена, сметано од денот 
на објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок ќе им биде поставен привремен старател, кој 
ќе ги заштитува нивните права и интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, ВПС. бр. 357/79. 
(75) 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
долг во вредност 15.000 10.000 и 7.740 нови ди-
нари од тужителите Селими Феми, Шабани Зул-
ќуфли и Асани Рамадан, сите од село Мала Речи-
ца, Тетовско, против тужениот Халити Исни Халит 
од село Селце, а сега со непозната адреса на пе-
чалба низ Југославија. 

Бидејќи тужениот Халити Исни Халит од село 
Селце, а сега на печалба низ Југославија со не-
позната адреса, се повикува да се јави во овој суд 
или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот 
ќе му определи старател кој ќе го застапува во 
спорот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1439/78. 
(78) 

Пред овој суд се води постапка за надоместок 
на штета по тужбата на тужителот Фаризи Џе-
маила Амза од село Теарце, против тужениот Џе-
маили Фората Иљмиаеан од село Теарце. Вред-
ност на спорот неопределена. 

Бидејќи тужениот Џемаили Иљмиасан од село 
Теарце е на привремена работа во Германија, со 
непозната адреса, се повикува да се јави на судот, 
а исто така се повикува и секое друго лице кое ја 
знае неговата точна адреса да ја соопшти на су-
дот. Во спротивно, во колку ,не се јави, ќе му биде 
поставен привремен старател во смисла на член 
86 од ЗПП, кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1029/79. 
(80) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово покрената е 
тужба за измена на одлука за законска издршка 
од страна на малолетните тужители Мирослав, 
Димче и Славче Љубомирови Стојаноски од село 
Брвеница, против тужениот Љубомир Стојаноски, 
сега со непозната адреса во СР Германија. Вред-
ност на спорот е 800 динари. 

Се повикува тужениот Љубомир Диме Стојано-
ски од село Брвеница, а сега на работа во СР Гер-
манија, во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот да се јави во Општинскиот суд — Тетово, да 
да ја достави својата адреса, или определи овој 
полномошник кој ќе го застапува во спорот. Во 
колку тоа не го стор,и во определениот рок по ис-
текот на 30 дена од објавувањето, ќе му биде по-
ставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1054/79. 
(82) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за неосновано збогатување од тужителот 
Хамза Џелили од Тетово, против тужениот Џелили 
Џелил од село Шипковица, сега со непозната адре-
са во СР Германија. 

Се повикува тужениот Џелили Џелил да се ја-
ви во судот во рок од еден месец по објавувањето 
на овој оглас или, пак, одреди свој полномошник. 
Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден при-
времен старател кој ќе ги штити неговите интереси 
во судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П ,бр. 1027/79. 
(87) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип е заведен спор 
по тужбата на тужителката Мустафче Ресмија, ро-
дена Битиќ, со стан на ул. „Социјалистичка зора" 
бр. 42 — СО „Карпош" во Скопје, против тужениот 
Мустафче Мухарем од Штип, со стан на ул. „Ле-
нинова" бр. 11, сега на работа во СР Германија со 
непозната адреса. Вредност на спорот 2.000 д. 

Се повикува тужениот Мустафче Мухарем во 
рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огла-
сот, да се јави во судот или да ја достави својата 
точна адреса. По истекот на овој рок судот ќе му 
одреди привремен застапник, кој ќе го застапува 
се до окончувањето на бракоразводниот спор, со-
гласно чл. 84 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 417/79. 
(81) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Општинскиот суд во Титов Велес, по предлог 
на предлагачот Јаковлевска Јорда од Титов Ве-
лес, покрена постапка за поништување на изгубен 
чек по пар. број 2500 со сериски број 4054557 од 18. 
VII. 1979 година, а на износ од 5.000,00 динари, из-
даден од Стопанската банка Скопје — Филијала во 
Титов Велес и гласи на лицето Јаковлевска Јорда 
од Титов Велес, на име потрошувачки кредит. 

Се повикува лицето кај кое се наоѓа изгубе-
ниот чек да го покаже на овој суд во рок од 60 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ". Истовремено се повикува секое 
лице дека може во истиот рок да стави приговор 
против покренатата постапка или да го извести 
овој суд за лицето кое го држи гореспоменатиот 
чек. Доколку во одредениот рок никој не пријави 
на судот дека го држи опоменатиот чек или не ста-
ви приговор против покренатата постапка, о с т а н а -
тиот чек ќе се поништи. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Титов Велес, ВПС бр. 
142/1979 година. (76) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Титов Велес е за-
веден спор за сопственост од тужителката Мило-
шевиќ Весела од Битола, против тужениот Мило-
шевиќ Светислав од Титов Велес, сега со непозна-
то место на живеење во СР Германија. 

Се повикува тужениот Светислав Милошевиќ 
да се јави на овој суд и да достави своја адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно, судот ќе му определи старател кој 
ќе го застапува во спорот до окончувањето на ис-
тиот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
966/78. (84) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Пред Општинскиот суд во Гевгелија, се води 
постапка за развод на брак, по тужбата на тужи-
телот Петар Сотиров ѓорѓиев од Гевгелија, ул. „Јо-
сиф Јосифовски" бр. 54, поднесена против тужената 
Милица Сава ѓорѓиева, родена Сучевиќ од Гевге-
лија, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 54, сега на рабо-
та во Франција, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Милица Сава ѓорѓиева, 
родена Сучевиќ, да се јави во судот, достави адре-
са или определи полномошник, кој ќе ја застапува 
по овој предмет, во рок од 30 дена, по објавува-
њето на огласот. Во спротивно ќе и биде поставен 
привремен старател преку Центарот за социјална 
работа — Гевгелија. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, П. бр. 96/79. 
(79) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Општинскиот суд во Струга, во парничната по-
стапка по тужба на тужителите Општина Струга 
и Месна заедница село Корошишта за утврдување 

на сопственост, вредност 1000 динари, на туже-
ниот Османоски Муарем Бејтула од село Корошиш-
та, а моментално во Република Турција со непоз-
ната адреса, му постави привремен застапник, ли-
цето Елези Џеват од село Корошишта. Привреме-
ниот застапник ќе го застапува тужениот во по-
стапката се додека тужениот или негов полномош-
ник не се појави пред судот или органот за ста-
рателство не го извести судот дека поставил ста-
рател. 

Од Општинскиот суд во Струга, П. бр. 505/79. 
(88) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Ла-
зар Петрушев Димитров од село Градец, општина 
Виница, против тужената Елена Стојко Димитров-
ска од село Градец, општина Виница, а сега во 
странство со непозната адреса. 

Се повикува тужената Елена Стојко Димит-
ровска да се јави пред овој суд, да достави точна 
адреса или да определи полномошник кој ќе ја 
застапува по овој предмет во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно ќе и биде 
поставен привремен старател по барање на судот 
до Старателскиот орган при Органот на управата 
на општината Виница, кој ќе се грижи за нејзи-
ните права во овој спор до окончувањето на истиот. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 184/77. 
(83) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2532/78 од 14. IX. 1979 година, на 
регистарска влошка бр. 3-1453-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на научни-
те дејности во хемиската, текстилната, кожарската 
и гумарската индустрија, индустријата за целуло-
за и хартија и со соодветните трговски дејности, 
Д.О. — Скопје, ул. „Пролет" бр. 1, со следните 
податоци: Самоуправната интересна заедница е ос-
нована со Самоуправната спогодба бр. 08-1275/1 — 
1978 година. 

Основни дејности: 140232 — Самоуправна ин-
тересна заедница во областа на културата. 

Заедницата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а во рам-
ките на овластувањата утврдени со самоуправната 
спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Драган Нико-
ловски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2532/78 од 14. IX. 1979 година. (257) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2533/78 од 14. IX. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1454-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправ,ната интересна заедница на научните 
дејности во фармацеутската и козметичката ин-
дустрија, здравството и социјалната заштита и со-
одветните трговски деј.ности, Д.О. — Скопје, ул. 
„Пролет" бр. 1, со следните податоци: Самоуправ-
ната интересна заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 08-1286/1 — 1978 година. 

Основни дејности: Самоуправна интересна за-
едница во областа на науката. 

Заедницата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а во рам^ 
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ките на овластувањата утврдени со самоуправната 
спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Заедницата одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување е Драган Ни-
коловски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2533/1978 од 14. IX. 1979 година. (258) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 64 од 7. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1438-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на културата 
на град Скопје, Ц.О. — Скопје, ул. „Васил Глави-
нов" бр. 31 со следните податоци: Самоуправната 
интересна заедница е основана со Самоуправната 
спогодба бр. 07-5700 од 8. Ш. 1974 година од 133 
основачи. 

Основни дејности: 140233 — Самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

Заедницата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Заедницата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка и одговара 
со сите расположливи средства за обврските што 
ги создава во правниот промет со трети лица. 

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Предраг Пенушлиски, секретар, без ограничу-
вање. 

Во состав на Самоуправната интересна заедни-
ца на куштурата на град Скопје се следните ос-
новни заедници: 

I. Основна заедница на културата на општи-
ната Карпош, Д.О. — Скопје, ул. „Васил Глави-
нов" бр. 31. 

Основната заедница е основана од 133 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140233 — Самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име, а за сметка на СИЗ 
на културата на град Скопје. 

Основната заедница одговара со здружените 
средства на СИЗ за културата на град Скопје. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е Предраг Пенушлиски, секретар, без 
ограничување. 

П. Основна заедница на културата на општина-
та Центар, Д.О. - Скопје, ул. „Васил Главинов" 
бр. 31. 

Основната заедница е основана од 133 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140233 — Самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

Основната заедшлца во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име, а за сметка на СИЗ 
на културата на град Скопје. 

Основната заедница одговара со здружените 
средства на Самоуправната интересна заедница на 
културата на град Скопје. 

Лице овластено за застапување на основната 
заедница е Предраг Пенушлиски, секретар, без 
ограничување. 

Ш. Основна заедница на културата на општи-
ната Чаир, Д.О. — Скопје, ул. „Васил Главинов" 
бр. 31. 

Основната заедница е основана од 133 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140233 — Самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име, а за сметка на СИЗ 
на културата на град Скопје. 

Основната заедница одговара со здружените 
средства на Самоуправната интересна заедница на 
културата на град Скопје, 

Лице овластено за застапување на основната 
заедница е Предраг Пенушлиски, без ограничу-
вање. 

IV. Основна заедница на културата на општи-
ната Кисела Вода, Д.О. — Скопје, ул. „Васил Гла-
винов" бр. 31. 

Основната заедница е основана од 133 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140233 — Самоуправна ин-
тересна заедница во областа на културата. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име, а за сметка на СИЗ 
на културата на град Скопје. 

Основната заедница одговара со здружените 
средства на СИЗ на културата на град Скопје. 

Лице овластено за застапување на основната 
заедница е Предраг Пенуш лиски, секретар, без 
ограничување. 

V. Основна заедница на културата на општи-
ната Гази Баба, Д.О. — Скопје, ул. „Васил Глави-
нов" бр. 31. 

Основната заедница е основана од 133 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140233 — Самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

Основната заедница во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име, а за сметка на 
СИЗ на културата на град Скопје. 

Основната заедница одговара со здружените 
средства на СИЗ на културата, во правниот про-
мет со трети лица. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е Предраг Пенушлиски, секретар, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 64/1979 година. (256) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 123 од 6. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1433-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците, Д.О. — Ма-
кедонски Брод со следните податоци: Самоуправ-
ната интересна заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 02-1826/2 од 8. I. 1979 година од 
28 основачи. 

Основни дејности: 140238 — самоуправни инте-
ресни заедници на пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Владимир Златески, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 123/1979 година. (253) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1773 од 20. IX. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-33-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Стенодактилографското училиште 
— Скопје, ул. „Лазар Личеноски" бб со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Бојко 
Стојановски, директор, а како нов застапник се за-
пишува Иванова Лилјана, в.д. директор — без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1773/1979 год. (254) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1819 од 26. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-517-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здравствениот дом на Скопје, 
ООЗТ Служба за итна медицинска помош и до-
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машна посета со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник д-р Вангел Битуљану, управ-
ник, а како нов застапник се запишува д-р Душко 
Мартиновски, управник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1819/1979 година. (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 39 од 17. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1460-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците, Д.О. — Кавадарци, 
ул. „ЈНА" бр. 11 со следните податоци: Самоуправ-
ната интересна заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба од октомври 1978 година, од 41 ос-
новач. 

Основни дејности: 140238 — Самоуправна инте-
ресна заедница на пензиско-инвалидско осигуру-
вање. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ одго-
вара во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Драган Ко-
чевски, в.д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 39/1979 година. (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше^-
нието Фи. бр. 2545/78 од 7. IX. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1432-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита, Џ.О. — Кавадарци, ул. „Бал-
канска" бб со следните податоци: Фирма: Општин-
ска самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита, Д.О. — Кавадарци, ул. „Балканска" бб. 

Заедницата е основа на со Самоуправната спо-
годба бр. 01-3 од 15. V. 1974 година од 89 основачи. 

Основни дјености: 140235 — Самоуправна инте-
ресна заедница во областа на детската и социјал-
ната заштита. 

Во правниот промет со трети лица Заедница-
та истапува во свое име и за своја сметка, со це-
лосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Ристо Крстев, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2545/78 од 7. IX. 1979 година. (252) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 75 од 11. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1440-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
воспитание и образование, Д.О. — Кратово со след-
ните податоци: Општинската самоуправна интерес-
на заедница за воспитание и образование е осно-
вана со Самоуправната спогодба бр. 23 од 29. IV. 
1974 година. ОСИЗ за воспитание и образование е 
основана од 24 основачи. 

Основни дејности: 140231 — Самоуправна ин-
тересна заедница во областа на образованието. За-
едницата во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со самоуправната спо-
годба за нејзиното основање. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица ОСИЗ одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на ОСИЗ за 
воспитание и образование е Арсов Ранко, секретар, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 75/1979 година. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 875 од 6. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1430-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците на општината Кума-
ново Д.О. — Куманово, ул. „11 Октомври" бр. 2 со 
следните податоци: Самоуправната интересна за-
едница е основана со Самоуправната спогодба од 
7. XI. 1978 година од 89 основачи. 

Основна дејност: 140238 — Самоуправна инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапув,ање на Заедницата 
е Орде Кузмановски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 875/1979 година. (250) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 133 од 12. IX. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-441-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците на општината Дебар, 
Д.О. — Дебар, ул. „Осми март" бр. 10, со следните 
податоци: Самоуправната интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците на општи-
ната Дебар, Д.О. — Дебар е основана со Самоу-
правната спогодба бр. 09-2190 од 4. X. 1978 година, 
од 24 основачи. 

Дејност: 140238 — Самоуправна интересна заед-
ница за старосно осигурување на земјоделците. 

Самоуправната интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците — Дебар во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка, а во рамките на овластувањата 
утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното 
основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Самоуправната интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците на општи-
ната Дебар одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Коларовски 
Иван, секретар на заедницата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 133/1979 година. (247) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 37 од 6. IX. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 3-1431-0-0-0 го запиша во судски-
от регистар основањето и конституирањето на Са-
моуправната интересна заедница за воспитание и 
образование, Д.О. — Кичево, ул. „Мирко Милески" 
бр. 4 со следните податоци: Самоуправната инте-
ресна заедница е основана со Самоуправната спо-
годба бр. 01-88/1 од 30. Ш. 1978 година, од 38 осно-
вачи. 

Основна дејност: 140231 — СИЗ за образование. 
Самоуправната интересна заедница во правниот 

промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а во рамките на овластувањата утвр-
дени со самоуправната спогодба за нејзиното осно-
вање и статутот. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Заедницата одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Бојан Спасов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
37/1979 година. (248) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 54 од 17. IX. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1457-0-0-0 го запиша во суд-
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скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
староста осигурување на земјоделците, Џ.О. — Гев-
гелија, ул. „7 Ноември" бр. 2 со следните подато-
ци: Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 11/1 од 1. XI. 1978 
година од 52 основачи. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ за старосно 
осигурување на земјоделците. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со самоуправната спо-
годба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Андон Тасев, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
54/1979 година. (245) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 72 од 12. IX. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1443-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница за образование и научни 
дејности — Гостивар, Д.О. со следните податоци: 
Општинската заедница за образование и научни 
дејности — Гостивар е основана со Самоуправната 
спогодба бр. 0301-167 од 1974 година. 

Основна дејност: 140231 — Самоуправна инте-
ресна заедница во областа на образованието. 

Општинската заедница за образование и науч-
ни дејности — Гостивар во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Општинската заедница за образование 
и научни дејности — Гостивар одговара со сите 
свои средства. 

Општинската заедница за образование и науч-
ни дејности — Гостивар ја застапува Муртезан 
Черкези, секретар на заедницата, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 72/79 година. (246) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка, издадена ВП — Београд на име 
Андон Поповски, с. Негрево, Берово. (1411) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Гимназија ,,Гоце Делчев" во Куманово на име 
Мифтари Башким, Куманово. (1891) 

Свидетелства за завршена Ш и IV година, из-
дадени од Гимназијата ,,Гоце Делчев" во Куманово 
на име Мифтари Башким, Куманово. (2272) 

Диплома на име Лазо Вретовски, ул. „Ј. Јоси-
фовски" бр. 47, Ресен. (3369) 

Образецот бр. 743 У/3-1 СУ, издаден од Ријечка 
банка — Ријека, на из,нос од 5.969,00 ф на Топил-
ница за цинк и олово „Злетово" Титов Велес. (4038) 

Образецот бр. 743 бр. 08947, издаден од Заг-
ребачка банка — Загреб, на износ од 684,12 ДМ на 
Топилница за цинк и олово „Злетово", Титов Велес. 

(4039) 
Свидетелство за завршено V одделение, изда-

дено од Централното основно училиште „Даме 
Груев" — Градско, ,на име Трајче Теов, с. Ногаев-
ци, Титов Велес. (4239) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ме-
тодија Атанасовски, Скопје. (656) 

Воена книшка, издадена од Краљево на име 
Раде Каревски, Скопје. (657) 

Ученичка книшка за завршено VIII одделе-
ние, издадена од О.У. „Коле Неделковски" во 
Скопје на име Ана Жантевска, Скопје. (658) 

Воена книшка, издадена од Београд на име 
Енвер Јашаровски, Скопје. (659) 

Индекс со бр. 2623, издаден од Градежниот 
факултет во Скопје на име Марјан Вердол, Скоп-
је. (660) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Бајрам Рамадан ,Скопје. (661) 

Свидетелства за I, И, Ш и IV година и дипло-
ма за положен завршен испит, издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев" во Куманово, Куманово. 

(662) 
Воена книшка, издадена од Ниш на име Му-

сафер Сулимани, Скопје. (663) 
Работна книшка, издадена од Скопје на име 

Невзат Имери, Скопје. (664) 
Индекс со бр. 203/М, издаден од Машинскиот 

факултет во Скопје на име Цветко Кајмаковски, 
Скопје. (665) 

Оружен лист, издаден од УВР — Скопје на 
име Ељмаз Скендеровиќ, Скопје. (666) 

Книшка за воен инвалид за повластен авто-
буски превоз со матичен број С-46/78, издадена од 
Општинско собрание — Карпош, Скопје на име 
Ељмас Скендеровиќ, Скопје. (667) 

Воена книшка, издадена од Крагујевац на име 
Исмаил Хаџи, Скопје. (668) 

Свидетелства за Ш и IV година и диплома за 
положен завршен испит, издадени од АСУЦ во 
Скопје на име Ванчо Димитриевски, Скопје. (669) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ос-
ман Љачи, Скопје. (670) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Металопреработувачкото училиште во 
Нови Сад на име Васил Настевски, Скопје. (671) 

Свидетелства за Ш и IV година и диплома за 
положен завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Ќами Беџети, 
Куманово. (672) 

Свидетелства за завршено Ш и IV година и 
диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" 
— Куманово на име Бесник Демири, с. Слупчане, 
Куманово. (673) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О.У. „Коле Неделковски", во Скопје на 
име Саве Гавриловски, Скопје. (674) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Училиштето „Перо Наков" во Куманово на име 
Виолета Стојановска, Куманово. (675) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Бе-
љуљ Пајазити, Скопје. (676) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Гимназијата „Цветан Димов" во Скопје на име 
Идрис Демир, Скопје. (677) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О.У. „Лиман Каба" во с. Љуботен, Скоп-
је на име Исени Исен, Скопје. (678) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Атанас ѓорѓиев, Скопје. (679) 

Воена книшка, издадена од Плоче на име Дра-
ган Темелков, Скопје. (680) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Венда Трајковска, Скопје. (681) 

Потврда за приоритет за вработување, изда-
дена од Заводот за вработување во Скопје на име 
Стефче Талевски, Скопје. (682) 

Градежна дозвола со 09 — Бр. 2265 од 21.09. 
1963 година заведена во евиденција Бр. 167, из-
дадена од Општината „Кале", Скопје на име Ша-
бан И. Феризи, Скопје. (683) 

Здравствена книшка, издадена од Скопје на 
име Фатима Азерова, Скопје. (684) 

Воена книшка, издадена од Сараево на име 
Дестан Бајрами, Скопје. (685) 
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Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Звонко Трајковски, Скопје. (686) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Ване Савевски, Скопје. (687) 

Воена книшка, издадена од Вараждин на име 
Божидар Велковски, Скопје. (688) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осумгодишното училиште „Петар Здрав-
ковски" — Скопје на име Љупчо Блажевски, 
Скопје. (689) 

Свидетелство за завршена I година АСУЦ — 
Скопје на име Љупчо Блажевски, Скопје. (690) 

Воена книшка, издадена од Битола на име 
Рамадан Мемети, Скопје. (691) 

Индекс, издаден од Филозофскиот факултет 
во Скопје — група Социологија на име Виолета 
Димевска, Прилеп. (692) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Илија Ѓонов, Скопје. (693) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Рамадан Алији, Куманово. (694) 

Индекс, издаден од Високото музичко училиш-
те во Скопје на име Љиљана Сантовани, Скопје. 

(695) 
Воена книшка, издадена во Краљево на име 

Владимир Ланчевски, Скопје . (696) 
Воена книшка, издадена од Скопје на име 

Димитар Делчевски, Скопје. (697) 
Свидетелство за завршена I година, издадено 

од АСУЦ во Скопје на име ѓорѓи Костовски, 
Скопје. (698) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „26 Јули" — Скопје през 
1976 година на име Асан Ќамури, Скопје. (699) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Соо-
браќајниот училишен центар — техничар во 
Скопје на име Ристо Ковачевски, Скопје. (700) 

Работна книшка, серија М број 67332, Рег. бр. 
2185, издадена во Собранието на општина Скопје 
на име Кана Крстевска, с. Сарај, Скопје. (701) 

Воена книшка ,издадена во Титов Велес на 
име Ванѓел ѓорѓиев, Скопје. (702) 

Свидетелства за I и П година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Мирјана Никовска, Куманово. (703) 

Здравствена легитимација, издадена од Кума-
ново на име Славејко Кузмановски, с. Градиште, 
Куманово. (704) 

Работна книшка, со картон за евиденција, из-
дадена од Скопје на име Велика Китановска, 
Скопје. (705) 

Свидетелства за завршени Ш и IV клас гим-
назија и диплома, издадени од Гимназијата „Гоце 
Делчев" — Куманово на име Кадри Љатифи, ул. 
„Д-р Рибар" бр. 175, Куманово. (706) 

Воена книшка, издадена во Струмица на име 
Аљиљ Арифовски, Скопје. (707) 

Свидетелства за I и П година завршени во 
ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје на име Мех-
мед Мемед, Скопје. (708) 

Свидетелство и диплома за завршена IV го-
дина, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" — 
Куманово на име Иса Фазли, с. Черкези, Кума-
ново. (709) 

Бариран чек серија бр. 0489083 за инд. стока 
по пор. Бр. 01-26761/32 издадени од Стопанска бан-
ка на име Драгомир Дошљак, Скопје. (710) 

Воена книшка, издадена од Приепоље на име 
Рустем Хаџиќ, Скопје. (711) 

Потврда — уверение за завршена обука за во-
зач од ,,В" категорија со р. бр. 346/78, издадена од 
ТУРИНГ АМСМ во Скопје на име Хоџа Ремзи, 
Скопје. (712) 

Воена книшка издадена од Чанак на име 
Славчо Марковски, Скопје. (713) 

Свидетелство за завршен испит за завршено 
средно економско, издадено од Училиштето „Мо-
ша Пијаде" на име Неџети Муртези, Куманово. 

(714) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О.У. „Александар Урдаревски" на име 
Бранко Поповски, Скопје. (715) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Михајло Црвенковски, Скопје. (716) 

Воена нкишка, издадена од Батајница на име 
Живко Најдовски, Скопје. (717) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Шерафедин Џемаил, Скопје. (718) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Илија ѓорѓиевски, Скопје. (719) 

Диплома за завршено стено-дактилографско 
училиште во Скопје на име Марика Христова 
Скопје. (720) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште „Христијан Тодо-
ровски — Карпош" на име Радивој е Лазаревски, 
Скопје. (721) 

Индекс бр. 141/1, издаден од Електромашински-
от факултет во Скопје на име Димовски Илија, 
Скопје. (722) 

Воена книшка, издадена од Ниш на име Мус-
лија Денаји, с. Миладиновци, Скопје. (723) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Кирил и Методиј" во Ро-
мановце на име Јовановски Раде, с. Агино, Кума-, 
ново. (724) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О.У. „Браќа Рибар" во Скопје на име 
Магда Ланчева, Скопје. (725) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ „Ј. X. Песталоци" во Скопје на име 
Вера Цубалевска, Скопје. (726) 

Диплома за завршен шнајдерски багат курс, 
издадена од Работничкиот универзитет „Кочо Ра-
цин" во Скопје на име Вера Цубалевска, Скопје. 

(727) 
Слободна автобуска карта, издадена од ГСП во 

Скопје на име Снежана Маневска, Скопје. (728) 
Индекс со Бр. 6019, издаден од Медицински 

факултет во Скопје на име Ирена Николоска, 
Скопје. (729) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Марија Вениновска, Скопје. (730) 

Воена книшка, издадена од Титово Ужице, 
Скопје на име Му аљи Решити, Скопје. (731) 

Воена книшка, издадена од Книн на име Ла-
зим Белули, Скопје. (732) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Томе Неделковски, Скопје. (733) 

Индекс, издаден од Филозофскиот факултет во 
Скопје на име Јован Андоновски, Скопје. (734) 

Слободна автобуска карта, издадена од ГСП во 
Скопје на име Елизабета Михајловска, Скопје. 

(735) 
Воена книшка, издадена од Скопје на име Вла-

димир Ракичевиќ, Скопје. (736) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име 

Љупчо Трајковски, Скопје. (737) 
Индекс, издаден од Високата музичка школа 

во Скопје, на име Софија Петровиќ, Скопје. (738) 
Воена книшка, издадена во Рума на име Сто-

јанча Јовановски, с. Марино, Скопје. (739) 
Уверение за завршен ѕидаро-тесарски курс, 

издадено од Градежно машински центар Скопје 
на име Хашим Муртезовиќ, Скопје. (740) 

Свидетелство за завршена I година, гимназија, 
издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново на име Амети Башким, Куманово. (741) 

Свидетелства за завршена I и П година сред-
но економско училиште, издадени од Економското 
училиште „Јовче Тесличков", Титов Велес на име 
Снежана Богданова, Скопје. (742) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Си-
мо Јовановски, Скопје. (743) 

Воена книшка, издадена во Врање на име Вла-
димир Тодоров, Скопје. (744) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Орданчо Петрушевски, с. Арачиново, Скопје. (745) 
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Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Киро Димитриевски, Скопје. (746) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Славе Крстевски, Скопје. (747) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Марина Тодоровска, Скопје. (748) 

Здравствена легитимација, издадена од Скоп-
је на име Емилија Спасова, Скопје. (749) 

Индекс бр. 3202, издаден од Архитектонски 
факултет на име Имад Дули, Скопје. (750) 

Здравствена легитимација, издадена од Скоп-
је на име Стефан Ивановски, Скопје. (751) 

Работна книшка, издадена од Куманово на 
име Ќенан Ганиа, с. Романовце, Куманово. (752) 

Воена книшка, издадена од Куманово на име 
Ќенан Ганиа, с. Романовце, Куманово. (753) 

Свидетелство за VIII одделение од Основното 
училиште „Вук Караџиќ" во Куманово на име 
Даница Димитриевиќ, Скопје. (754) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев" во Кумано-
во на име Момчило Думановски, Куманово. (755) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Блага Стојанова, Скопје. (756) 

Свидетелства за I и И година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Сунчица Стојановиќ, Куманово. (757) 

Здравствена легитимација, издадена во Скоп-
је на име Дуда Арслани, Скопје. (758) 

Работна книшка, издадена од Куманово на 
име Душан Поповиќ, с. Тромеѓе, Куманово. (759) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Љупчо Крстевски, Скопје. (760) 

Уверение за одложување за служење на воен 
рок, издадено од Педагошката академија во Скоп-
је на име Душан Николов, Кавадарци. (761) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Бојчевски, с. Побожје, Скопје. 

(762) 
Воена книшка, издадена од Билеќе на име 

Киро Васевски, Скопје. (763) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име То-

мислав Ацевски, Скопје. (764) 
Ученичка книшка за завршено II година, из-

дадена од Гимназијата „Браќа Миладиновци" во 
Скопје на име Стеван Васовиќ, Скопје. (765) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ни-
кола Манаковски, Скопје. (766) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Дра-
ган Станоевиќ, Скопје. (767) 

Воена книшка, издадена од Виница на име 
Вангел Костов, Скопје. (768) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Василие Николенко, Скопје. (769) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Шабан Љачи, Скопје. (770) 

Диплома за КВ — металург, издадена од ШК. 
Железара на име Душан Поповиќ Скопје. (771) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Александар Рокиќ, Скопје. (772) 

Воена книшка, издадена од Книн на име Алим 
Камбери, Скопје. (773) 

Воена книшка, издадена од Загреб на име 
Павле Франциќ, Скопје. (174) 

Воена книшка, издадена од Задар на име Ид-
риз Даутовски, с. Сарај, Скопје. (775) 

Воена книшка, издадена од Тетово на име Ха-
лим Фаризи, Тетово. (776) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од О. У. „Коле Пешев" во с. Мургаш на 
име Цветанка Стојменовска, с. Мургаш, Куманово. 

(777) 
Воена книшка, издадена од Загреб на име Ру-

се Стојановски, Скопје. (778) 
Воена книшка, издадена од Скопје со бр. АГ 

— 13727 на име Војислав П. Кнежевиќ, Скопје. 
(779) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Раим Алили, Скопје. (780) 

Воена книшка, издадена од Охрид на име 
Борис Калино, Гевгелија. (781) 

Диплома за положен завршен испит, издаде-
на од Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на 
име Сулејман Мемети, Скопје. (782) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Христо Митревски, Скопје. (783) 

Свидетелства за Ш и IV година и диплома за 
положен завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Шабан Ќе-
мал, Куманово. (784) 

Ученичка книшка за Ш одделение, издадена 
од О. У. „Иван Горан Ковачиќ" во Скопје на име 
Валентина Мешкова, Скопје. (785) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Весел Далипи, Куманово. (786) 

Работна книшка бр. 7149, издадена од Заво-
дот за вработување на име Славко ѓорѓиевски, 
Скопје. (787) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" на име Фатмир Рус-
теми, ул. „11 Ноември" бр. 36, Куманово. (788) 

Воена книшка, издадена од Сараево на име 
Драгољуб Трајковски, Скопје. (789) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Владимир Грнчаревски, с. Орешани, Скопје. (790) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Борис Бабунски, с. Драчево, Скопје. (791) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Ангеле Манчевски, Скопје. (792) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Гоце Манчевски. Скопје. (793) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Стефан Пандилов, Скопје. (794) 

Воена книшка, издадена од Крагуевац на име 
Драган Стефановски, Скопје. (795) 

Воена книшка, издадена од В. П. Травник на 
име Благоја Бандовски, Скопје. (796) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Да-
вид Лазаров, Скопје. (797) 

Воена книшка, издадена од Скопје, на име Па-
вел Тодоровски, с. Теарце, Тетово. (798) 

Индекс бр. 270, издаден од Шумарскиот фа-
култет на име Стојанка Димковска, Скопје. (799) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Нејази Аземов, Скопје. (800) 

Воена книшка, издадена од Титоград на име 
Димитриј е Велковски, Скопје. (801) 

Работна книшка, издадена од Ресен на име 
Блага Тасевска, Ресен. (802) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Ѓулбера Мустафа, Скопје. (803) 

Воена книшка, издадена од Дуго Село на име 
Славољуб Зафировски, Скопје. (804) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ра-
мадан Рустем, Скопје. (805) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Бајрам Шабани" во село 
Грушина на име Јашари Џељал, Куманово. (806) 

Свидетелство за завршен испит издадено од 
Економското училиште „Борис Кидрич" во Скопје 
на име Иванка Маневска, Скопје. (807) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Трајче Јанковски, Скопје. (808) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Пе-
цо Кочовски, Скопје. (809) 

Воена книшка, издадена од Шибеник на име 
Тахир Керим, Скопје. (810) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Срџан Симјановски, Скопје. (811) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име То-
мислав Вагапов, Скопје. (812) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кирил и Методи" 
на име Фаик Јашаревиќ, с. Сингелиќ, Скопје. (813) 

Индекс бр. 23278, издаден од Економскиот фа-
култет на име Никола Крокутовски, Скопје. (814) 
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Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. во с. Сандево на име Радмила 
Лејковска, с. Бразда, Скопје. (815) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од О. У. во с. Г. Оризари — Скопје на име 
Томислав Мирчевски, Скопје. (816) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Јакуп Хаџија, Скопје. (817) 

Воена книшка, издадена од Марибор на име 
Рафиз Бекири, с. Брест, Скопје. (818) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Рафиз Бекири, с. Брест, Скопје. (819) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
под матичен бр. 4834000681 на име Елизабета Кос-
това, Скопје. (820) 

Воена книшка, издадена од Доњи Вакуф на 
име Милан Загорец, Скопје. (821) 

Диплома за учителска школа „Гоце Делчев" 
во Куманово на име Мустафа Зеќири, Куманово. 

(822) 
Воена книшка на име Алексо Гиговски, Скоп-

је. (823) 
Ученичка книшка за завршено I, П и Ш го-

дина, издадена од Индустриското училиште „Наце 
Бугони" во Куманово на име Ласте Поповски, Ку-
маново. (824) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Доситеј Обрадовиќ" во Скопје на 
име Горан Костов, Скопје. (825) 

Уверение за КВ ѕидар, издадено од ГУЦ Скоп-
је на име Абдуљ Куртеши, Скопје. (826) 

Свидетелства за I, П и Ш година, издадени 
од Индустриското училиште во Куманово на име 
Ласте Поповски, Куманово. (827) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во с. Шупли Камен 
на име Вера Крстевска, с. Шупли Камен, Кума-
ново. (828) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Предраг Гашовиќ, Скопје. (829) 

Воена книшка, издадена од Београд на име 
Вано Шиков, Скопје. (830) 

Воена книшка, издадена од Риека на име Џаит 
Бекир, Скопје. (831) 

Воена возачка дозвола, издадена од Риека на 
име Џаит Бекир, Скопје. (832) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајанка Живиќ, Скопје. (833) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ди-
митар Иванов, Скопје. (834) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ќа-
ни Мемет, Скопје. (835) 

Возачка дозвола, издадена од Тутин, на име 
Исмет Мециновиќ, Тутин. (836) 

Свидетелство за завршено IV година и дип-
лома за положен завршен испит, издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Исен 
Рахман, с. Черкези, Куманово. (837) 

Воена книшка, издадена од Суботица на име 
Демир Хусеинов, Скопје. (838) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Марија Николова, Скопје. (839) 

Свидетелство за I клас, издадено од гимнази-
јата „Кочо Рацин" во Ѓорче Петров на име Влатко 
Мицов, Скопје. (840) 

Ученичка книшка за завршено I година, из-
дадена од Трговскиот училишен центар на име 
Марјан Величковиќ, Скопје. (841) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Јованче Тасковски, Скопје. (842) 

Работна книшка, издадена од Собранието на 
општина Брод Македонски на име Нурчевски Ав-
зија, с. Пласница, Брод Македонски. (3542) 

Воена книшка на име Енвер Ибраимов, с. Д. 
Јаболчиште, Титов Велес. (3543) 

Свидетелство за VIII оделение и I и П година 
на име Коста Атанаскоски с. Вратница, Тетово. 

(3544) 

Свидетелства и диплома на име Енвер Беќи-
ри, ул. „Битолска" бр. 12, Тетово. (3545) 

Свидетелство за IV одделение на име Загорка 
Димитриоска, с. Бенче, Тетово. (3546) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Орце Николов" во Скопје 
на име Звонко Бунџевски, Скопје. (1) 

Пасош, издаден од СВР — Тетово на име Ју-
мни Шаќири, с. Сараќино, Тетово. (2) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ха-
рун Косовиќ, Скопје. (3) 

Диплома за положен завршен испит и сведи-
телство за IV година издадени од гимназија „Гоце 
Делчев" во Куманово на име Кенан Ислами, Ку-
маново. (4) 

Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата „Моша Пијаде" во Крива Паланка на 
име Коце Митевски, Крива Паланка. (5) 

Работна книшка, издадена од Крушево на 
име Рамиз Хајрадиновиќ, Крушево. (6) 

Диплома за положен завршен испит за зида-
ро-тесар, издадена од ГУЦ во Скопје на име Ра-
миз Хајрадиновиќ, Скопје. (7) 

Сведителство за квалификуван молерофарбар, 
издадено од Стручно занатско училиште со прак-
тична обука за глуви во Скопје на име Симеон 
Димитриевски, Куманово. (8) 

Свидетелство за I година, издадено од ГУЦ 
„Здравко Цветковски" во Скопје на име Драги 
Василевски, Скопје. (9) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Земјоделското училиште „Киро Бурназ" во Ку-
маново на име Ласте Златановски, Куманово. (10) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Заим Бајрами, Куманово. (11) 

Свидетелства за VII и УШ клас на име Али 
Веби, с. Желино, Тетово. (12) 

Свидетелство на име Аљисан Сољмани, с. Не-
готино, Гостивар. (13) 

Индекс бр. 21629 на име Ибраим Исмани, с. 
Орашје, Тетово. (14) 

Лична карта на име Даница Ангелкоска, ул. 
„Бр. Гиноски" бр. 82, Гостивар. (15) 

Ученичка книшка на име Шемедин Османи, с. 
Ѓурѓевиште, Гостивар. (16) 

Свидетелство на име Џафер Џафери, с. Гра-
дец, Гостивар. (17) 

Свидетелство на име Богосав Алексоски, с. 
Рамне, Гостивар. (18) 

Свидетелство на име Нејази Азизи, с. Него-
тино, Гостивар. (19) 

Свидетелство на име Ахмет Сезам, с. Врап-
чиште, Гостивар. (20) 

Свидетелство на име Светозар Гераеимоски, 
Гостивар. (21) 

Свидетелство на име Есат Салахи, с. Добри-
дол, Гостивар. (22) 

Воена книшка, издадена од Ниш на име Екрем 
Ахмедовски, Скопје. (24) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Красниќи Рабид, с. Лопате, Куманово. (25) 

Свидетелство за И година, издадено од Ме-
талниот училишен центар, смер машин бравар 
при заводот за запослување во Крива Паланка на 
име Ордан Тодоровски, Куманово. (26) 

Индекс на име Живко Наумоски, ул. „Пирин-
ска" бр. 71, Прилеп. (27) 

Свидетелство на име Зора Стеванова, ул. 
„Моша Пијаде" бр. 277-а, Прилеп. (28) 

Свидетлество на име Славе Ристески, ул. „Бе-
оградска" бр. 12, Прилеп. (29) 

Свидетелство на име Љиљана Јанческа, с. 
Кривогаштани, Прилеп. (30) 

Свидетелство на име Надежда Секулоски, ул. 
„Др. Димески" бр. 7, Прилеп. (31) 

Свидетелство на име Александар Ристески, ул. 
„11 Октомври" бр. 61-а, Прилеп. (32) 
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Свидетелство на име Васе Велеска, ул. „Р. 
Секирчанец" бр. 27-в, Прилеп. (33) 

Свидетелство на име Марија Мечева, ул. „П. 
Гули" бр. 1, Прилеп. (34) 

Свидетелство на име Василка Николоска, ул. 
„Цане Илијески" бр. 71, Прилеп. (35) 

Свидетелство на име Гоце Шабаноски, ул. 
„Орде Чопела" бр. 16, Прилеп. (36) 

Уверение за прва помош на име Тодор Недел-
коски, ул. „Цане Коњарец" бр. 479, Прилеп. (37) 

Уверение за заварувач на име Цветко Рулес-
ки, ул. ,,Р. Салај" бр. 43, Прилеп. (38) 

Ученичка книшка на име Добрица Станковска, 
ул. „Београдска" бр. 47, Прилеп. (39) 

Здравствена легитимација на име Добрица 
Станковска, ул. „Београдска" бр. 47, Прилеп. (39-а) 

Лична карта на име Добрица Станковска ул. 
„Београдска" бр. 47, Прилеп. (396) 

Свидетелство на име Кире Наев, ул. ,Д Кому-
на" бр. 7, Титов Велес. (40) 

Воена книшка на име Далип Исени, с. Речи-
ца, Тетово. (41) 

Свидетелство на име Олгица Гатовска, ул. 
„121" бр. 15/11, Тетово. (42) 

Свидетелство на име Сулејман Исеини, с. Тре-
бош, Тетово. (43) 

Свидетелство на име Рамо Зилбеари, с. Чело-
пек, Тетово. (44) 

Свидетелство на име Васфи Јусуфи, с. Жели-
но, Тетово. (45) 

Свидетелства за VI и VII одделение на име 
Далип Мемеди, с. Палатица, Тетово. (46) 

Свидетелство на име Рецеп Рецепи, с. Жели-
но, Тетово. (47) 

Свидетелство за IV клас на име Адил Ахмеди, 
с. М. Речица, Тетово. (48) 

Свидетелство на име Ленка Пецова, ул. „4 Ма-
кедонска бригада" бр. 40, Виница. (49) 

Воена книшка, сер. АШ 17499 на име Бранко 
Јанков, с. Аџиматово, Свети Николе. (50) 

Свидетелство на име Мусли Ислами, с. Жели-
но, Тетово. (51) 

Свидетелство на име Осман Асили, с. Желино, 
Тетово. (52) 

Свидетелство на име Афет Латифи, с. Жели-
но, Тетово. (53) 

Свидетелство на име Абас Шабани, с. Палати-
ца, Тетово. (54) 

Свидетелство на име Фазли Рамадани, с. Ж е -
лино, Тетово. (55) 

Свидетелство на име Зендел Лај азити, с, 
Стримница, Тетово. (56) 

Воена книшка на име Неваип Абдуљан, с. 
Слатино, Тетово. (57) 

Свидетелство на име Газмехд Авдија, с. Пала-
тица, Тетово. (58) 

Свидетелство на име Мисим Мисими, с. Пал-
чиште, Тетово. (59) 

Свидетелство на име Милка Конеска, с. Ма-
жучиште, Прилеп. (60) 

Свидетелство на име Иванка Конеска, с. Ма-
жучиште, Прилеп. (61) 

Свидетелство на име Сефер Мухович, с. Ла-
жани, Прилеп. (62) 

Уверение за прва помош на име Марија Лоу-
чоска, кеј „1 Мај" бр. 34, Прилеп. (63) 

Свидетелство на име Миле Ристески, с. Дол-
нени, Прилеп. (64) 

Свидетелство на име Божин Маркоски, с. Но-
во Лагово, Прилеп. (65) 

Свидетелство на име Менка Мијакоска, ул. 
„Марксова" бр. 216, Прилеп. (бб) 

Свидетелство на име Мирољуб Петковски, Ку-
маново. (67) 

Свидетелства за I и III клас на име Момчило 
Величковски, ул. „11 Октомври" бр. 39-1/12, Ку-
маново. (68) 

Здравствена легитимација, издадена од Титов 
Велес на име Темелкова Марика, ул. „Христо Б,о-
тев" бр. 20, Титов Велес. (69) 

Работна книшка, издадена од Завод за вра-
ботување на име Киков Симеон, ул. „Благој Кир-
ков" бр. 60, Титов Велес. (70) 

Ученичка книшка со завршено II клас, изда-
дена од Училишниот центар за средно образова-
ние „К. Неделковски", Титов Велес на име Ни-
коловски Т. Добре, с. Д. Каласлари, Титов Велес. 

(71) 
Работна книшка на име Ибраимоски Ебиби, ул. 

„Вардарска" бр. 42, Тетово. (72) 
Здравствена легитимација на име Курису Ге-

ниу, Тетово. (73) 
Свидетелство на име Шемсидин Велиу, с. Ми-

летино, Тетово. (74) 
Свидетелство на име Фарадин Алиу, с. Миле-

тино, Тетово. (75) 
Свидетелство на име Шефиет Велиу, с. Миле-

тино, Тетово. (76) 
Воена книшка на име Абдулрешат Веисели, с. 

Џепчиште, Тетово. (77) 
Свидетелство на име Неџат Селмани, с. Че-

лопек, Тетово. (78) 
Свидетелства од VI до VIII одделение на име 

Јахи Рамадани, с. Челопек, Тетово. (79) 
Свидетелство на име Бафтир Емрули, Тетово. 

(80) 
Воена книшка, издадена од Скопје на име 

Бранко Бојковиќ, Скопје. (81) 
Воена книшка, издадена од Скопје на име Ба ј -

рам Салковиќ, Скопје. (82) 
Ученичка книшка, за завршено IV одделение, 

издадена од „Ѓуро Салај" во Скопје, на име Мари-
ја Ристиќ, Скопје. (83) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Гим-
назијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Сла-
вица Станкова, Куманово. (85) 

Здравствена книшка, издадена на име Фуад 
Синановиќ, Скопје. (86) 

Свидетелство на име Блага Стојановска, ул. 
„Ловчанска Корија" бр. бб, Битола. (87) 

Свидетелство на име Цане Пацаноски, ул. „Д. 
Наредниот", бр. 41, Прилеп. (88) 

Здравствена легитимација на име Борко Таш-
коски, с. Славеј, Прилеп. (89) 

Свидетелство на име Менка Мијакоска, ул. 
„Марксова" бр. 180, Прилеп. (90) 

Индекс бр. 691 на име Диме Смилески, ул. „Н. 
Парапунов" бр. 156, Прилеп. (91) 

Свидетелства за I, П и Ш година на име Бран-
ко Иваноски, с. Кутлешево, Прилеп. (92) 

Работна книшка на име Шериба Чазимоска, 
ул. „Пиринска" бр. 32, Прилеп. (93) 

Свидетелство на име Цена Конеска, с. Мажу-
чиште, Прилеп. (94) 

Работна книшка на име Чеде Ристевски, с. Пе-
линце, Куманово. (95) 

Свидетелство на име Слоботка Мишевска, с. 
Руѓинце, Куманово. (96) 

Свидетелство на име Наим Мустафи, с. Ло-
јане, Куманово. (97) 

Работна книшка на име Наим Мустафи, с. Ло-
јане, Куманово. (97-а) 

Свидетелство на име Звонко Лазаревски, ул. 
„11 Октомври" бр. 24, Крива Паланка. (98) 

Свидетелство на име Џеладин Ајдини, с. Ж е -
лино, Тетово. (99) 

Свидетелство на име Имерзуси Амзи, Тетово. 
(100) 

Свидетелство на име Амет Арифи, с. Стримни-
ца, Тетово. (101) 

Свидетелство на име Берзат Шаќири, с. Ж е -
лино, Тетово. (102) 

Свидетелство на име Елмаз Рамани, Тетово. 
(103) 

Свидетелство на име Цена Трајчевска, с. Са-
раќино, Тетово. (104) 

Свидетелство на име Хисо Зибери, Тетово. (105) 
Возачка дозвола на име Мустафа Зибери, с. 

дри, Тетово. (106) 
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Возачка дозвола на име Зулќуфли Арслани, с. 
Желино, Тетово. (107) 

Свидетелство на име Таири Шеноски, с. Ми-
летино, Тетово. (108) 

Свидетелство за КВ работник на име Саво Ва-
нески, ул. „Поточка" бр. 11, Тетово. (109) 

Свидетелство на име Нуреман Селмани, с. Ре-
чане, Гостивар. (НО) 

Свидетелство на име Хазир Нуредини, с. Ре-
чане, Гостивар. (111) 

Свидетелство на име Џеладин Џеладини, с. 
Врановце, Гостивар. (112) 

Свидетелство на име Хасип Емини, с. Ломни-
ца, Гостивар. (113) 

Свидетелство на име Јованка Стојаноска, нас. 
Циглана. Гостивар. (114) 

Свидетелство на име Лена Наумоска, ул. „Гоце 
Делчев" бр .13, Гостивар. (115) 

Свидетелство на име Шукри Елези, с. Чајле, 
Гостивар. (116) 

Свидетелство на мие Зоран Анастаскоски, Гос-
тивар. (117) 

Индекс бр. 1893, издаден од Филолошкиот фа-
култет група француски јазик во Скопје на име 
Исен Емини, с. Липково, Куманово. (118) 

Ученичка книшка за завршено од I—IV одде-
ление во Скопје на име Сејфедин Фазлиев, Скопје. 

(119) 
Воена книшка, издадена од Београд на име 

Михајло Тодоровски, Скопје. (120) 
Работна книшка на име Љупчо Поповски, с. 

Г. Оризари, Битола. (121) 
Свидетелство на име Љиљана Дамевска, ул. 

„Ш Македонска бригада" бр. 43, Куманово. (122) 
Работна книшка на име Велимир Дој ниноски, 

с. Тромеѓа, Куманово. (123) 
Работна книшка на име Јорданка Стефанов-

ска, ул. „П. Станоев" бр. 13, Куманово. (124) 
Работна книшка, издадена од Собранието на 

општина Титов Велес на име Кемал Ајдани, с. Бу-
залково, Титов Велес. (125) 

Свидетелство на име Џабир Даути, с. Горно 
Врановци Титов Велес. (126) 

Здравствена легитимација на име Борка Шар-
качевиќ, с. Беревце, Урошевац. (127) 

Свидетелство на име Хајрун Идризи, с. Каме-
њане, Тетово. (128) 

Свидетелство на име Драган Стојаноски, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 82, Тетово. (129) 

Диплома на име Муарем Фетаи, ул. „Горна 
Чаршија" бр. 62, Тетово. (130) 

Свидетелство на име Решат Абдија, с. Џеп-
чиште, Тетово. (131) 

Свидетлество на име Шабан Ибраими, с. Џеп-
чиште, Тетово. (132) 

Здравствена легитимација на име Беким Ках-
реками, ул. „Б. Тоска" бр. 149, Тетово. (133) 

Свидетелство на име Зуди Балеуи, Гостивар. 
(134) 

Свидетелство на име Северџан Шех, Гостивар. 
(135) 

Свидетелство на име Илмије Охрулу, Гостивар. 
(136) 

Свидетелство на име Мираде Фетаи, с. Балин-
дол, Гостивар. (137) 

Свидетелство на име Исмет Ваири, ул. „Ленин-
градска" бр. 17, Гостивар. (138) 

Свидетелство на име Самет Синани, с. Д. Пал-
чиште, Гостивар. (139) 

Свидетелство на име Фарук Лоч, ул. „ЈНА" 
бр. 166, Гостивар. (140) 

Свидетелство на име Гајур Изаири, Гостивар. 

Свидетелство на име Зулбеар Салиу, ул. „Бе-
оградска" бр. 28, Гостивар. (142) 

Ученичка книшка на име Саша Богданоски, 
с. Балиндол, Гостивар. (143) 

Ученичка книшка на име Милан Павлоски, 
нас. Циглана, Гостивар. (144) 

Свидетелство на име Радислав Србиноски, нас. 
Циглана, Гостивар. (145) 

Лична карта на име Мирјана Петреска, Гос-
тивар. (146) 

Свидетелство на име Мефил Саити, с. Градец, 
Гостивар. (147) 

Свидетелство на име Џевдет Фејзули, ул. „Т. 
Черепналковски" бр. 12, Гостивар. (148) 

Воена книшка издадена од С. Митровица на 
име Глигор Коцев, Скопје. (149) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ја-
ни Мановски, Скопје. (150) 

Свидетелство на име Мица Радеска, Прилеп. 
(151) 

Свидетелство на име Васе Илиоска, ул. „Ст. 
Јанески" бр. 2, Прилеп. (152) 

Свидетелство на име Нада Тошеска, ул. „Му-
кос" бр. 25, Прилеп. (153) 

Индекс на име Елисавета Попоска, ул. „М. 
Кибро" бр. 3, Куманово. (154) 

Индекс на име Мери Јованоска, ул. „Христо 
Ботев" бр. 45-а, Прилеп. (155) 

Свидетелство на име Цане Јовановски, с. Ка-
дино Село, Прилеп. (156) 

Свидетелство на име Благоја Најдоски, ул. 
„Ор. Чопела" бр. 83, Прилеп. (157) 

Свидетелство на име Крсте Илиоски, с. Топол-
чани, Прилеп. (158) 

Ученичка книшка на име Биднас Адемоска ,ул. 
„Тризла" бр. 575, Прилеп. (159) 

Свидетелство на име Раде Дранговски, Прилеп. 
(160) 

Свидетелство на име Стојан Кочески, ул. „Ле-
нин" бр. 205, Прилеп. (161) 

Свидетелство на име Ангеле Петкоски, ул. „Р. 
Ристески" бр. 11, Прилеп. (162) 

Диплома за индустриско училиште на име 
Ангеле Петкоски, ул. „Р. Ристески" бр. 11, При-
леп. (163) 

Ученичка книшка на име Милева Цветаноска, 
ул. „Београдска" бр. 49, Прилеп. (164) 

Свидетелство на име Драгица Стојановска, 
Прилеп. (165) 

Свидетелство на име Азире Хасаноска, ул. 
„Дунавска" бр. 30, Прилеп. (166) 

Работна книшка на име Драгољуб Цветковиќ, 
с. Четирце, Куманово. (167) 

Свидетелства од I до Ш клас на име Станојка 
Спасовска, ул. „Ѓ. Петров" бр. 53, Куманово. (168) 

Свидетелство на име Наум Аврамоски, с. Таш-
маруништа, Струга. (169) 

Свидетелство на име Благуња Најдоска, с. Рам-
не, Тетово. (170) 

Свидетелство на име Зора Најдоска, с. Рам-
не, Тетово. (171) 

Свидетелство на име Миланка Најдоска, с. 
Рамне, Тетово. (172) 

Свидетелство на име Медин Рамазан, Гости-
вар. (173) 

Свидетелство на име Тејфик Амети, с. Деб-
реште, Гостивар. (174) 

Свидетелство на име Јакуп Арслами, с. Добри-
дол, Гостивар. (175) 

Свидетелство на име Верица Антеска, ул. „Бр. 
Гримоски" бр. 94, Гостивар. (176) 

Свидетелство на име Боре Илиески, с. Желез-
на Река, Гостивар. (177) 

Свидетелство на име Мефаил Османи, с. Ра-
вен, Гостивар. (178) 

Свидетелство на име Прокопија Премчески, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 210, Гостивар. (179) 

Воена книшка на име Ристо Лазаров, „Мла-
динска" бр. 8 Штип. (180) 

Работна книшка на име Душан Драколски, Бе-
рово. (181) 

Свидетелство на име Јован Ханински, с. Вла-
димирово, Берово. (182) 

Ученичка книшка на име Владимир Крстев, 
ул. „М. Тито" бр. 116, Битола. (183) 
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КОНКУРСИ 
Советот на Институтот за тутун во Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на еден асистент во работната 
единица за истражување во селекцијата, 
агротехниката и семепроизводството во 

Институтот за тутун — Прилеп 

За работното место под број четири, кандида-
тот да има висока стручна подготовка, факултет за 
музичка уметност или музичка академија. 

Кон пријавите кандидатите да приложат: пре-
пис од дипломата за завршено образование, био-
графија, список на стручните, односно научните 
трудови и по еден примерок од трудовите. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметајќи од денот 
на објавувањето. 

Кандидатите, пријавите можат да ги доставу-
ваат во архивата на Факултетот или преку пошта, 
во наведениот рок. (334) 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени во Зако-

нот за работните односи и Законот за организира-
ње на научните дејности, кандидатот да ги испол-
нува и следните: 

— да има завршено земјоделски факултет; 
— да има работно искуство од 3 години на про-

блематиката за која се врши реизбор. 
Кандидатите со молбата да приложат диплома 

за завршен факултет, кратка биографија и список 
на објавени трудови. 

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

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Институтот за тутун — Прилеп. (333) 

Советот на ООЗТ Факултет за драмски умет-
ности во состав на РО Факултет за музичка и 
драмска уметност — Скопје, врз основа на Одлу-
ката донесена на 27. 09. 1979 година 

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 
став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" број 17/79), собранијата на оп-
штините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода 

О Б Ј А В У В А А Т 
дека ќе вршат избор на седум судии на 

Општинскиот суд Скопје П — Скопје 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следните усло-
ви: да се државјани на СФРЈ, дипломирани прав-
ници со потребно искуство и стручно знаење со 
положен правосуден испит и морално--политички 
квалитети за вршење на судиската функција. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на 
општината Чаир — Скопје — Комисија за праша-
ња на изборите и именувањата во рок од 15 де-
на од објавувањето на соопштението. 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници и соработници и тоа: 
1. Три наставника по предметот актерска игра' 

со полно работно време, во сите звања; 
2. Еден наставник по предметот Историја на ју-

гословенска драма и театар со југословенска лите-
ратура, со неполно работно време, во сите звања; 

3. Еден наставник по предметот Историја на 
светска драма и театар, со неполно работно време,, 
во сите звања; 

4. Еден помлад уметнички соработник-корепе-
титор со полно работно време. 

У с л О Б И : 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Законот за високото образование на 
СР Македонија. 

За работното место под број еден, кандидатот 
да има висока стручна подготовка, факултет - за 
драмска уметност — оддел за режија или актерско 
мајсторство; 

За работното место под број два, кандидатот 
да има висока стручна подготовка, Историја на ју-
гословенската книжевност или Историја на свет-
ската книжевност; 

За работното место под број три кандидатот да 
има висока стручна подготовка, Историја на свет-
ската литература или Историја на југословенската 
книжевност; 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за помилување на осудени лица 733 
Упатство за образецот на легитимацијата 
на инспекторот за управна инспекција 733 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Самоуправна спогодба за учество во фи-
нансирањето на изработката на Прос-
торниот план на СР Македонија — — 734 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

КОЧАНИ 
Одлука за условите и начинот на доде-
лување неповратни средства за врабо-
тување на невработени инвалиди на 
трудот и деца — инвалиди на осигуре-
ници - - - - - - - - - - 736 
Одлука за висината на паушалниот на-
доместок ,на инвалидите на трудот и де-
цата — инвалиди на осигуреници за вре-
мето додека се врши професионална ре-
хабилитација надвор од местото на жи-
веењето — — — — — — — — 736 
РАДОВИШ 
Одлука за определување на стапката на 
придонесот за вработување за 1979 го-
дина — — — — — — — — — 737 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
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