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285. 
Врз основа на член 38 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ" бр. 27/68), републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство, донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЖИГОСУВАЊЕ 
И ИЗДАВАЊЕ ИСПРАТНИЦА ЗА ПОСЕЧЕНО 

ДРВО 

Член 1 
Жигосување и издавање пропратним за посе-

чено дрво се врши на начинот определен со одред-
бите од овој правилник. 

Член 2 
Жигосувањето се врши со шумски жиг (чекан-

че) од тркалезен облик со пречник од 32 мм во кој 
е испишан називот и седиштето на организацијата 
што стопанисува со шуми, односно општинското со-
брание. 

Работната организација што стопанисува со шу-
ми може да изврши нумерирање на жиговите што ќе 
се употребуваат по одделни погони, работни едини-
ци и слично со арапски броеви во средината на 
жигот. 

Член 3 
Жигосување на шумските сортимент се врши 

и тоа: 
а) кај техничко дрво во обла непреработена, це-

пена или делкана состојба, жигот се стиснува на 
секое парче, на двете челни страни. 

б) кај' целулозното, танинското, огревното и дру-
гото просторно дрво жигот се стиснува на челото 
на облицата или цепеницата најмалку на 30% од 
вкупната количина. Организацијата односно орга-
нот надлежен за вршење жигосување може да 
определи и поголем процент на жигосување. 

в) кај останатите шумски сортимент кои по-
ради мали димензии не можат поединечно да се 
жигосат, се отиснува еден жиг на најпогодно место 
на снопот, товарот и слично. 

Член 4 
При ставање на отисок на жигот се употребу-

ва боја. Работните организации што стопанисуваат 
со шуми употребуваат модра и зелена боја наизме-
нично, една година модра, а друга година зелена 
боја, а општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на шумарството црна и црвена боја 
наизменично, една година црна, а другата година 
црвена боја. 

Член 5 
Жигосувањето се врши непосредно пред изне-

сување на дрвото од шума односно пред неговото 
превезување. 

Член 6 
Се смета дека дрвото не е жигосано ако жиго-

сувањето не е извршено според одредбите на овој 
правилник. 

Член 7 

Пропратницата е еднообразна за целата Репуб-
лика и се издава според образецот кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 8 

Пропратницата се издава за количината на др-
во што може да се пренесе или превезе само со 
едно преносно односно превозно средство (коњ, ко-
ла, санка, камион, вагон и слично). 

Член 9 

Испратницата има важност само за еден пре-
воз со определено превозно средство и тоа на 
релацијата и во срокот определен за изнесување од-
носно превез ување. 

Член 10 

Срокот на важност на пропратницата го опреде-
лува нејзиниот издавач во секој конкретен случај, 
во зависност од времето потребно дрвото да се из-
несе од шумата односно превезе до определеното 
место. 

Срокот на важноста на пропратницата не може 
да се продолжува. Цо истекување на срокот, до-
колку пропратиицата не е искористена, се замену-
ва со нова. 

Чден 11 
Пропратницата се изготвува во два еднообраз-

ни примероци. 

Член 12 

Се смета дека дрвото не е снабдено со про-
пратни^ кога истото не одговара на означеното 
во пропратним та, кога се пренесува односно преве-
зува со превозно средство кое не е означено во 
пропратним та, кога срокот на пропратним та е из-
минат или кога таа е искористена со еден превоз. 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 09-2059/1 
23 октомври 1968 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Трајко Апостоловски, с.р. 
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блок бр.- година 

(организација — орган) 

ПРОПРАТНИМ БР<-

од с. (гр.)-
(Име и презиме на купувачот) 

за сметка на фактурата — дозволата бр. 

пренесува од место 
следните шумски производи: 

до место-

О Б Р А З Е Ц 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ШУМАРСКИ 

ИНСПЕКТОР 

(Прва страна на првата корица) 

Грб на СР Македонија 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
НА ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР 

(Втора страна на првата корица) 
(Фотографија големина 6 х 4 см) 

(Своерачен потпис на инспекторот) 

(Прва внатрешна страна) 

Превозот на дрвото се врши со-

Оваа пропратним важи само за еден превоз од 

ден до 19 година. 

19 година. Издадено на ден-
Формат 210 х 150 

Потпис на одговорното лице, 

286. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за 
шумите („Службен весник на СРМ", бр. 27/68), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
донесува 

УПАТСТВО 
ЗА ОБРАЗЕЦ НА ЛИГИТИМАЦИЈАТА НА 

ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР 

1. Легитимацијата со која се утврдува својство-
то на шумарски инспектор се издава според обра-
зецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата на шумарски-
от инспектор е формат 70 х 100 мм. и нејзините 
корици се тврди обоени со зелена боја. 

3. Легитимацијата на шумарскиот инспектор 
важи за календарската година во која е издадена, 
односно за календарската година за која е продол-
жено нејзиното важење, до колку изрично не е 
означен покус срок. 

Продолжувањето важењето на срокот на леги-
тимацијата го врши органот на управата кој ја из-
дал легитимацијата. 

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

Број 09-2060/1 
23 октомври 1968 година 

Скопје 

: : - . Републички секретар 
^ " за земјоделство и шумарство, 

инж. Трајко Апостоловски, с.р. 

(Назив на органот што ја издал легитимацијата) 

ј дипломиран шумар-
с к е и презиме на инспекторот) 

ски инженер, е овластен на територијата на 

—— да ги врши правата и обврс-
ките на шумарски инспектор определени со Основ-
ниот закон за шумите. 

Ден- година 

во • 

(М.П.) 

(Потпис на старешината на органот) 

(Втора, трета и четврта внатрешна страна) 

Легитимацијата важи: 

до хд година 

(МЛ.) 

(Потпис на старешината на органот) 

Легитимацијата важи: 
До 19 година 

(МЛ.) 

(Потпис на старешината на органот) 

Легитимацијата важи: 

до 19 

(М.П.) 

година 

(Потпис на старешината на органот) 

(Трета и четврта стран« на корицата празни) 
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Опасен дел 
РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 530, стра-
на 159, книга III, е запишано следното: Досегашниот 
директор на Основното училиште „Перпарими" од 
село Чегране, Тетовско, Хамиди Кемал Зухду, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За в.д. директор на Основното училиште „Пер-
парими", село Чегране, е назначен Билали Неџби 
Ирфан, учител, кој училиштето ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Исмаили 
Халим Махир, секретар, сметано од 25.ГУ.1968 го-
дина. 

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

бр. 48 од 29ЈУ.1968 година. (997) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 585, стра-
на 419, книга Ш, е запишана под име: Здравка ста-
ница на Претпријатието за дрвна индустрија „Трес-
ка" — Скопје, ул. „Иво Рибар-Ј1ола" бр. 130. Пред-
мет на работењето на Здравната станица е: врше-
ње на целата куративна и превентивна заштита 
на работниците и членовите на нивните фамилии; 
вршење на прегледи, лекување, ставање инекции, 
амбу л антски - хиру ршки интервенции, преврска ле-
кување на заби и забна техника, лабораториски 
анализи на крв и урина за потребите на општата 
амбуланта, издавање лекарски уверенија врши до-
машна посета на потешки болни; врши увид и кон-
трола на мензата на претпријатието „Треска", „Алу-
мина" и „Пластика" — Скопје. 

Здравната станица е основана од работнич-
киот совет на Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје, со одлука бр. 02-11149 од 11.У. 
1968 година. 

Здравната станица ќе ја потпишува, задл-
жува и раздолжува д-р Владимир Стојановски, уп-
равник, и Блажевски Стојан, шеф на сметковод-
ството, во границите на овластувањето. 

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

бр. 60 од 24.У1Л968 година (1254) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 502, стра-
на 45, книга Ш. е запишано следното: На досегаш-
ниот директор на Заводот за овоштарство на СРМ 
— Скопје, Крум Матов, му престанува правото за 
потпишување, поради пензионирање. 

За в.д .директор на Заводот е назначен Анас-
тас Маленко«, кој истиот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластувањето, 
сметано од 19.УП.1968 година. 

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

бр. 69 од 12.УП.1968 година. (1306) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистерот на установите, на 28.П1.1968 го-
дина, страна 125, реден број 2, е запишана проме-
ната на досегашниот директор на Ветеринарната 
станица од Делчево, Павле Ѓорѓиев Михајлове™. 
За в.д. управник е назначен Благој Иванов Дими-
тров. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа одлуката бр. 1 од 29.1.1968 годи-
на на Советот на работната заедница на станицата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 10/68. (1469) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 587, стра-
на 427, книга Ш, е запишано следното: Досегаш-
ниот в.д. директор на Основното осумгодишно учи-
лиште „Моша Пијаде" од село Папрадник, Акикос-
ки Ќамил, е разрешен од должност и му престану-
ва правото за потпишување. 

За директор на Основното осумгодишно учи-
лиште „Моша Пијаде", с е т Паирадник, е назна-
чен Миновски Михајло, кој училиштето ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 17.Х1.1967 година 

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

бр. 112/67 од 19.УПД968 година. (1867) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 23.УП.1968 го-
дина, рег. бр. 49/65, е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Гога 
Пајмаковаки, досегашен директор на Економското 
училиште „Кузман Јосифовски Питу" — Прилеп. 

Се овластува Јован Ношпаловски, директор, да 
го потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 20/68. <1881) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1208, страна 1099, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие за промет на големо и мало, 
посредување и застапување во прометот и заврш-
ните работи во градежништвото, со инженеринг 
„Македонија комерц" — Скопје, ул. „Загребачка44 

(сајмиште) бб. Предмет на работењето на претпри-
јатието е: промет на електро и водоинсталатерски 
материјали, производи од гума, каучук и пластика, 
мешани индустриски стоки, стакло, порцелан и са-
нитарни уреди, резервни делови за моторни возила, 
секаков вид хартија, железарија, флаширани алко-
холни и безалкохолни пијалоци, мебел, амбалажа 
и производи за лична хигиена, посредување и за-
стапување во прометот и завршните работи во гра-
дежништвото со инженеринг. 

Претпријатието е основано од основачите — 
група граѓани, на основачкото собрание, одржано 
на 29. I. 1968 година и тоа: Мешевски Миливој, Ста-
меновски Димитар, Стојановиќ Оливера, Манев 
Стевче, ДИМКОВСКИ Јордан, Гаиќ Александар, Ма-
невска Марија, Петковиќ Јован, Стој невски Јован, 
Вучковиќ Илија, Радослав Брењо, Лучиќ Миломир 
и Радоман Драгутин. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Меновски Миливој, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Претпријатието за промет на големо и мало, по-
средување и застапување во прометот и завршните 
работи во градежништвото со инженеринг „Маке-
донија комерц" — Скопје е конституирано на 29. 
I. 1968 година. За претседател на советот на работ-
ната заедница е избран Јордан Димковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 190 од 23. IV. 1968 година. (988) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1210, страна 1109, книга V, е запишана под 
фирма: Занаетчиско-услужна задруга „Квалитет" — 
Скопје, ул. „750" бб. Предмет на работењето на за-
другата е градежна браварија и услуги. 
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Задругата е основана од основачите — група 
граѓани, на основачкото собрание, одржано на 2. 
IV. 1968 година и тоа: Трајко Костовски, Мирче Мир-
чевска Атанасовски Стојан, Зариќ Ѓоко, Ангеловски 
Стојан, Трпковски Благоја, Димушевски Душко, Ја-
накиевиќ Марко, Асимовски Томислав, Ангеловски 
Стојче и Андреевски Панче. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Трајко Костовски, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Членови на привремениот управен одбор се: 

Душко Димушевски и Мирче Мирчевски. Претседа-
тел на управниот одбор е Душко Димушевски. Прет-
седател на советот на работната заедница е Ѓоко 
Зариќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 429 од 25. IV. 1968 година. (990) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 53, книга V, е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Работничкиот ресто-
ран ћо Куманово, на Градежното претпријатие „Коз-
јак" — Куманово, Поповски Војо, раководител на 
ресторанот, му престанува правото за потпишува-
ње, но и натаму останува раководител. 

За нов потписник на работничкиот ресторан, на 
Градежното претпријатие „Козјак" — Куманово е 
назначен инженер Петар Николовски, директор на 
претпријатието, кој истиот ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со стариот регистриран потписник Стојан Мар-
ковски, шеф на сметководството, сметано од 8. Ш. 
1968 година. 

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

бр. 275 од 23. IV. 1968 година. (998) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
реп бр. 8, страна 53, книга V, е запишано следното: 
Фирмата на Самостојниот погон за производство на 
тули и ќерамиди во Куманово, на Градежното прет-
пријатие „Козјак" — Куманово, се менува и гласи: 
Погон за производство на тули и ќерамиди во 
Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 304 од 23. IV. 1968 година (999) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека. во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 53, е запишано следното^ Се брише 
од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од 
рег. бр. 8, страна 23, Самостојниот погон за изработ-
ка на монтажни згради — Куманово на Градежното 
претпријатие „Козјак" — Куманово, согласно реше-
нието бр. 02-777 од 2. IV. 1968 година на работнич-
киот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр: 518 од 26. IV. 1968 година. (1000) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1199, страна 1059, книга V, е запишано под 
фирма: „Стаклобеоград" — специјализиран© прет-
пријатие за обработка и преработка на рабно стакло 
— Белград — Занаетчиски дуќан број 23 во Скопје, 
ул. „Железничка" бб. Предмет на работењето на 
дуќанот е: обработка и преработка на рамно стакло, 
производство на триплекс стакло и рамови и мало-
продажба на рамно стакло, продажба на рамно 
стакло на големо. 

Занаетчискиот дуќан е основан од работничкиот 
совет на Специјализираното претпријатие за обра-
ботка и преработка на рамно стакло Белград, со 
одлука од одржаната седница на 25. I. 1968 година. 

Занаетчискиот дуќан ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Димитровски Љ300, раког? ;̂;:!-
тел, во границите на овластувањето. 

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

258 од 29. Ш. 1968 година. (1002) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1206, страна 1091, книга V, е запишана под 
фирма: Работна организација „Универзум" — Скоп-
је, ул. „Сарајевска" бб. Предмет на работењето на 
работната организација е: производство на секакви 
земјоделски »сточарски и шумарски култури и про-
изводи и промет со нив на големо и мало; промет 
со секакви земјоделски, сточарски и шумарски кул-
тури, производи и прехранбени артикли од исто 
потекло на големо и мало, собирање, преработка и 
промет на лековити и мирисни растенија, полски 
и шумски животни што служат во употреба, исхра-
на и декорација на луѓето, на големо и мало; про-
изводство, преработка на материјали и суровини, 
производи и полупроизводи од земјоделско, шумар-
ско и сточарско потекло и промет со такви на го-
лемо и мало; промет на големо и мало со предмети, 
производи, полупроизводи, материјали, материи, 
преработки, суровини и ел., добиени од земјоделско, 
сточарско и шумарско потекло; собирање и промет 
со најразлична парфимериска стока и материи, сит-
ничар^ а, галантерија и ел., предмети од земјодел-
ско. сточарско, шумарско потекло во поголеми ко-
личини и од индустриско и занаетчиско потекло во 
помали количини; производство на некои од пред-
метите на овој став во свои погони и работилници 
и промет со истите на големо и мало; производство 
на амбалажни опаковки и ел. предмети и производи 
од материјали од земјоделско и шумарско потекло, 
во поголеми количини, и од материјали од индус-
триско потекло во помали количини и промет со 
тие на големо и мало, промет со предмети и мате-
ријали добиени од занаетчиството или индустријата 
наменети за употреба во земјоделството, сточарство-
то и шумарството, на големо и мало, производство и 
промет на предмети и материјали наменети за лов 
и риболов, препарира ни птици и животни, живи 
украсни риби, птици и животни, аквариум*!, кафези 
и ел. предмети и разни украсни предмети и матери-
јали; вршење на секакви услуги во областа на 
земјоделството, сточарството, шумарството и ел. со 
своите работилници, погони, кадрови и со своја 
механизација, посредувачка работа во напреднаве-
дените дејности и во општиот промет, откуп, посре-
дување и промет со половни машини, механизација, 
превозни средства и резервни делови во употреба 
на напреднаведените дејности и промет со нови так-
ви на големо и мало, организирање на производство 
и работа од горенаведените дејности во коопе-
рација и деловна соработка со стопански и други 
работни организации и индивидуални производители 
и граѓани, откуп на производи од истите и промет 
со такви на големо и мало. 

Работната организација е основана од Претпри-
јатието за производство на декоративни растенија и 
биодекорација „Биодекор" — Скопје, со одлука бр. 
96 од 5. И. 1968 година. 

Работната организација ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Јосип Шиколе, инженер, в. 
д. директор, во границите на овластувањето. 

Работната организација „Универзал" — Скопје 
е конституирана на 5. II. 1968 година. 

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

бр. 400 од 15. IV. 1968 година. (1003) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1211, страна 1113. книга V, е запишано под 
фирма: Градежно-ѕидаро-фасадерско занаетчиско 
претпријатие „Керамичар" — Скопје, ул. „Гуро Го-
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новиќ" бр. 115. Предмет на работењето на претпри-
јатието е ѕидаро-фасадерска дејност. 

Претпријатието е основано од Советот на работ-
ната заедница на задругата, со одлука бр. 68 од Ш. 
1968 година, со прераснување на задругата во прет-
пријатие. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Аси-
мовски Бајрам, в.д. директор. 

Градежно-ѕидаро-фасадерското занаетчиско прет-
пријатие „Керамичар" — Скопје е конституиран© 
на 1. Ш. 1968 година. За претседател на советот на 
работната заедница е назначен Карамемет Емис. 

Задругата се брише од регистарот. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 278, од 26. IV. 1968 година. (1004) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 426, страна 1156, е запишано следното: Се 
симнува присилната управа над Столарско-занает-
чиската набавно-продажна задруга „Македонија" — 
Скопје, со решенијата број 02-29/293 од 27. XI. 1967 
година и 02-29/294 од 27. XI. 1967 година, на Собра-
нието на општината Кале — Скопје, се разрешени 
од должност — присилниот управител Велко Илиев-
ски и Александар Гелев, шеф на сметководството 
со што им престанува правото за потпишување, сме-
тано од 3. IV. 1968 година. 

За директор на задругата е назначен, со реше-
ние бр. 83 од 13. Ш. 1968 година, Василевски Никола 
Коце, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со но-
воназначените потписници Перо Стојановски и Јор-
дан Костовски, членови на управниот одбор, сме-
тано од 3. IV. 1968 година. 

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

бр. 390 од 25. IV. 1968 година. (1008) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 996, страна 915, книга IV, е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на „Керамичар" — 
градежно-ѕидаро-фасадерска занаетчиска задруга — 
Сж>пје, Асимовски Бајрам, со одлука број 13 од 
13. XII. 1967 година, на Советот на работната заед-
ница, е назначен за директор и на таа должност 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задру-
гата, во границите на овластувањето, сметано од 15. 
XII. 1967 година. 

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

бр. 1252/67 од 26. IV. 1968 година. (1009) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 551, страна 91, книга I, е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за производство 
на леб, бели печива и бурек „Лукс" — Скопје, со-
гласно одлуката бр. 0202-6-23 од 19. Ш. 1968 година 
на управниот одбор и елаборатот за економска оп-
равданост се проширува и со: пакувано брашно, 
пакуван квасец, тестенини (макарони и фиде), ориз, 
сите видови „крашови" производи (кекси), кренвиш-
ли приготвени за појадок, безалкохолни пијалоци, 
млеко (пресно, јогурт и кисело), во различна те-
жина, сувомесни производи и сите видови конзерви. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 364 од 26. IV. 1968 година. (1010) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 899, страна 209, книга IV, е запишано след-
ното: Кон Водоинсталатерската работна организаци-
ја „Вардар" — Скопје, согласно одлуката на работ-
ничките совети и елаборатот за економска оправ-
даност се присоединуваат водните заедници: „Вру-
ток« __ Гостивар, „Полог" — Тетово, „Пепелишко 

Поле" — Неготино и Водостопанското претпријатие 
„Тиквешко Поле" — Кавадарци. 

Со присоединување^ се бришат од регистарот 
на претпријатијата и дуќаните, кај овој суд, од ре-
гистарски број 326, страна 1527 — Водната заедница 
„Вруток" — Гостивар, од рег. бр. 464, страна 779, 
книга П, Водната заедница „Тиквешко Поле" — Ка-
вадарци, од рег. бр. 463, страна 773, книга П — Вод-
ната заедница „Пепелишко Поле" — Неготино и од 
рег. бр. 328, страна 1539, книга I, Водната заедница 
„Полог" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
507 од 29. IV. 1968 година. (1011) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1009, страна 995, книга IV, е запишано след-
ното: Дејноста на Ѕидаро-фасадерската задруга „Ра-
ботнички" — Скопје, согласно одлуката на задруж-
ниот совет бр. 17/1 од 31. I. 1968 година елаборатот 
за економска оправданост се проширува и со: оба-
вување градежни работи од висока и ниска градба. 

Задругата е преселена на улица „308" број 5 во 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 428 од 25. IV. 1968 година. (1012) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 58, страна 167 е запишано следното: Деј-
носта на Фабриката за тули и ќерамиди „Пролетер" 
— Скопје, согласно одлуката на работничкиот со-
вет број 188 од 3. П. 1968 година и елаборатот за еко-
номска оправданост се проширува и со: вршење 
услуги и на трети лица и тоа машинобраварски ус-
луги за цигларската индустрија; услуги со свотата 
механизација (транспортни услуги), ископување и 
утовар со багери и булдожери; продажба на сите 
видови градежни материјали и тоа: цемент, вар, 
сите видови дрвни материјали, градежна столарија 
и браварија, бетонско железо, лесонит, хераклит и 
друго. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
149 од 12. IV. 1968 година. (1014) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 58, страна 167, е запишано следното: Фир-
мата на Фабриката за тули и ќерамиди „Пролетер" 
— Скопје, согласно одлуката бр. 188 од 3. И. 1968 
година на работничкиот совет се менува и гласи: 
Индустрија за градежни материјали „Пролетер" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 461 од 29. IV. 1968 година. ' (1015) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 10, страна 109, книга V, е запишано след-
ното: Фирмата на инвалидското занаетчиско произ-
водно претпријатие „Биљана" — Скопје, со одлука 
бр. 0306-385 од 27. И. 1968 година, на работничкиот 
совет се менува и гласи: Производно претпријатие 
„Биљана" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 229 од 18. IV. 1968 г. ' (1016) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 509, страна 1089, книга П, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и малг) 
..Трговелес" — Титов Велес. — Претставништво во 
Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 51/3. Предмет на ра-
ботењето на претставништвото е купопродажба и 
посредување со сите видови нова и половна опрема 
(механизација со сите приклучни машини), репро-
дукциони материјали и други материјали и опрема 
наменета на земјоделството и стопанството; врши 
купопродажба и посредување со сите видови овош-
је и зеленчук; со сите видови земјоделско-индуС-
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триста производи: сончоглед, памук, слануток, лу-
церковино семе и други производи кои произлегу-
ваат од оваа гранка (суров плод, суров лист) и др.; 
сточна храна, сите видови сточни производи; веш-
тачки ѓубрива и заштитни средства во земјоделство-
то; сите видови градежни материјали и сите видо-
ви огревен материјал (огревно дрво, јаглен, нафта 
и нафтени деривати) и други од оваа гранка; сите 
видови градежни материјали и сите видови огревен 
материјал (огревно дрво, јаглен, нафта и нафтени 
деривати) и друго од оваа гранка; сите видови ме-
ханизација (постројки, опрема и репроматерија-
ли на сите гранки во индустријата — нова и полов-
на); сите видови механизација и опрема, нова и по-
ловна, во угостителството, комуналната дејност, 
електростопанството, шумарството* водостопанството 
рударството, бродарство™ (речно, езерско и по-
морско), железниците, патиштата, политичко-тери-
торијалните организации, установите, институциите 
и друго; сите индустриски стоки и производи; сите 
видови моторни возила, нови и половни, и резервни 
делови, како и сите видови гуми за сите видови 
возила'и механизација; сите видови гумопластични 
производи; купопродажба и посредување според 
дејноста од точка 1 до точка 12 кое се обавува како 
во социјалистичкиот сектор, така и во приватниот 
сектор; сите видови нова и половна опрема и меха-
низација во градежништвото како и сите видови 
репроматеријали на оваа гранка. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на ,,Тргквелеси — Титов Велес, со одлука бр. 
233 од 3 IV. 1968 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Танче Поповски, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 57 од 11ЈУ.1968 година. (1039) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 288, страна 317, книга IV, е запишана под 
фирма: Фабрика за стакло и стаклена волна — 
Скопје — Продавница во Скопје, ул. „470" бб. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на мало на сопствени производи кои се предмет 
на делување на фабриката и тоа: продажба на шу-
пливо и амбалажно стакло и изолациони влакна. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Фабриката за стакло и стаклена волна — 
Скопје, со одлука бр. 01-429/а од 23.У1.1967 година. 

Раководител на продавницата е Атанасовски 
Мите. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 522 од 9 ДМ 968 година, (1040) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 539, книга V, е запишан под 
фирма: Претпријатие за производство и преработ-
ка на обоени метали „Илинден" — Скопје — По-
гон за трговија на големо и мало со право па по-
средување, Скопје, ул. „375" бр. 235а. Предмет на 
работењето на погонот е: промет на големо и мало 
и посредување репроматеријали, полуфабрикати 
и готови производи од обоени метали и црна мета-
лургија, железарски производи и електричен мате-
ријал, техничка стока, моторни возила и делови, 
сувенири, украсни предмети од бакар, месинг, желе-
зо, злато и часовници. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Претпријатието за производство и преработка на 
обоени метали „Илинден" — Скопје, со одлука бр. 
01-245 од 4.Ш.1968 година. 

Раководител на погонот е Спасе Висов Лејков-
ски, 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 262 од 9.У.1968 година. (1043) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 267, книга V, е запишана под 
фирма: „Интерпромет" — трговско претпријатие 
за промет со универзални стоки на големо и мало 
— Скопје — Продавница „Камелија" — Скопје, ул. 
„106" број 26. Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија на мало со сите видови метражни 
текстилни производи, машка, женска и детска кон-
фекција, куси плетени, галантериски и базарски и 
слични индустриски производи. 

Продавницата е основана ед работничкиот совет 
на „Интерпромет". Скопје, со одлука од одржаната 
седница на 13.Х.1967 година. 

Раководител на продавницата е Димитровски 
Драган. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 209 од 9.У.1968 година. (1044) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 539, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за производство 
и преработка на обоени метали ..Илинден" — Скоп-
је, согласно одлуката на работничкиот совет и ела-
боратот за економска оправданост се проширува и 
со: промет1 на големо и мало и посредување со 
репроматеријали, полуфабрикати и готови произ-
води од обоени метали и црна металургија, желе-
зарски производи и електричен материјал, техничка 
стока, моторни возила и делови, сувенири украсни 
предмети од бакар, месинг, железо, злато и часов-
ници, откуп на бакар и сите видови бакарни ле-
гури. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 460 од 9.V, 1968 година. (1042) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
бр. 663, страна 907, книга П, е запишано следното: 
Дејноста на „Семе Вардар" — специјализирано се-
менско претпријатие увоз-изеоз — Скопје, согласно 
одлуката бр. 1446 од 2.1У.1968 година на работнич-
киот совет и елаборатот за економска оправданост 
се проширува и со: набавување и продавање, на 
големо и мало, на зрнени земјоделски производи, 
вештачки ѓубрива и средства за заштита на расте-
нијата, земјоделски репродукционен материјал и 
земјоделски машини и алат со резервни делови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 422 од 9.У.1968 година. (1047) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1163, страна 837, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на „Квалитет" — трговска и произ-
водна работна организација на големо и мапо — 
Скопје се проширува и со: комисион, посредување 
во прометот и промет, на големо и мало, со следни-
те артикли: галантерија, базарска стока и играчки, 
крзнена стока, јажарска стока, каделни и јутени 
производи, чевли, кожа, седларска и ременарска 
стока и прибор, гума .каучок и нивни производи, 
железарска и метална стока, велосипеди, машини 
за шиење и прибор, резервни делови и прибор за 
моторни возила, фотографски и оптички апарати, 
инструменти и прибор, медицински, здравствени и 
научни апарати, инструменти и прибор, музички 
инструменти, радио и ТВ апарати и прибор, оружје 
и ловечки прибор, муниција, експлозиви и пиротех-
нички материјали, рибарски материјал и прибор, 
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пчеларски материјал и прибор, спортски прибор, 
електротехнички материјали, часовници и изработ-
ки од племенити метали, бои (аналински и пре-
хранбени) и лакови, хемикалии и прибор и екстрак-
ти, парфимериска и козметичка стока, санитарни 
инсталациони материјали, стакло, порцелан и кера-
мичка стока, намештај, канцелариски материјал, 
хартија, прибор за пишување и школски прибор, 
книги и музикални (книжари), филателија и при-
бор, риба, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски производи, кибрит и прибор, сурова кожа, 
волна и крзно, животински отпадоци и влакна, ин-
дустриски растенија, лековити растенија, живина, 
јајца, пердуви и дивеч, производи од домашни ра-
котворби и уметнички занаети, огногасни справи, 
материјали и прибор, мешана индустриска стока, 
сите видови отпадоци, стари работи и технички 
стоки, сите видови заштитни средства, продажба 
на машини за безалкохолни пијалоци, продажба на 
нафтени печки, електро уреди, откуп и продажба 
на сувенири. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 374 од 9.V.1968 година. (1046) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 335, страна 883, книга I, е запишано след-
ното: Кон Азтотранспорното прегори јатите за пре-
воз на патници и стоки „Пролетер" — Скопје се 
присоединува Сервисот за превоз утовар, растовар 
и други услуги — Скопје, согласно одлуката бр. 
0201-13 од 30.Ш.1968 година на работничкиот совет 
на „Пролетер" — Скопје и одлуката бр. 231 од 
30.Ш.1968 година на Сервисот за превоз, утовар, 
растовар и други услуги — Скопје. 

Со присоединување^ Сервисот за превоз, уто-
вар, растовар и други услуги — Скопје се брише 
од регистарот на претпријатијата и дуќаните, кај 
овој суд, од рег. бр. 773, страна 497, книга Ш. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 397 од 9.У.1968 година. (1051) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 335, страна 883, е запишано следното: Деј-
носта на Автотранспортното претпријатие за превоз 
на патници и стоки „Пролетер" — Скопје, согласно 
одлуката на работничкиот совет број 0201-12 од 
12.Ш.1968 година и елаборатот за економска оправ-
даност се проширува и со превоз со авто такси, 
туристички и други услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 405 од 9.V. 1968 година. (1052) 

Окружниот стопански суд в Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 687, страна 547, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот потписник на Трговското прет-
пријатие „Градинар — лоза" увоз-извоз — Скопје, 
Мишев Александар, заменик директор, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За нов потписник на претпријатието е назначен 
Андонов Благоја. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, 'во границите на 
овластувањето, со старите регистрирани потписни-
ци и тоа: Гацев Ангел, директор на секторот за 
внатрешен промет, Марковски Спасе, директор, Точ-
ков Горѓи, заменик директор, Харитон Андреевски, 
раководител на одделение. Менгова Василка, рако-
водител на одделение, Поповски Љубе и Коста Ми-
овски, сметано од 12.Ш.1968 година. 

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

бр. 286 од 29.Ш.1968 година. (1054^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ио регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 3, страна 5, е запишано следното: Досе-
гашниот директор на Текстилната индустрија „Мир-

ка Гинова" — Скопје, Трембелиев Васил, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За генерален директор на Текстилната индус-
трија „Мирка Гинова" — Скопје е назначен Андреа 
Пенов, кој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, со стариот регистриран потписник Јован Бакар-
џиев, шеф на сметководството, сметано од 26.Ш. 
1868 година. 

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

бр. 339 од 29.Ш.1968 година. (1055) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1029, страна 101, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Посредничкото биро „Искра" — 
Скопје, ул. „Питу Гули" бр. 27, согласно одлуката 
бр. 123 од 20.П.1968 година на работничкиот совет, 
елаборатот за економска оправданост и уверението 
бр. 13-21/6322 од 22.Ш.1968 година на Собранието на 
општината Кале — Скопје се проширува и со: от-
куп и продажба на моторни возила со резервни 
делови и земјоделско-градежни машини. 

Со проширувањето на дејноста и фирмата на 
споменатото претпријатие се менува и гласи: „Ис-
кра" — претпријатие за откуп и продажба на мо-
торни возила, земјоделско-градежни машини и по-
средување во прометот на стока — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 385 од 5.IV.1968 година. (1056) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 27, книга П, е запишано следното: 
Дејноста на Продавницата број 19 во Скопје (ѕво кру-
гот на Битпазар) на Земјоделскиот комбинат „Ку-
маново" — Куманово, со одлука бр. 04-4670/2 од 11. 
XI.1967 година на работничкиот совет и уверението 
бр. 08-14278/К од 25.Х.1967 година на Собранието на 
општината Кале — Скопје, се менува и гласи: 
продажба на месо, сувомесни производи и сите пре-
работки од месо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1159/67 од 9.1У.1968 година. (1057) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 340, страна 1009, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување и 
продажба на земјоделско-прехранбени и деликатес-
ни производи на големо и мало „Малина" — Титов 
Велес — Продавница за деликатеси^ производи во 
Титов Велес, ул. „ЈНА" бр. 8. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на млечни и 
деликатесни производи, овошје и зеленчук во па-
кувана состојба, сите видови на пакувано месо, су-
вомесни производи, производи од шеќер, брашно, 
леб и печиво, средства за лична хигиена, алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за снабдување и 
продажба на земј оде леко-прехранбени и деликатес-
ни производи на големо и мало „Малина" — Титов 
Велес, со одлука бр. 3462 од 12.УШ.1967 година. 

Раководител на продавницата е Јорданова Ма-
рика. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје* * Фи. 
бр. 1233 од 9.IV.1967 година. (1059) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 340, страна 1009, книга П, е запишана * под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување и 
продажба на земјоделско-прехранбени и делика-
теени производи- на големо и мало „Малина" од 
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Титов Велес — Продавница за овошје и зеленчук 
во Титов Велес. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сите видови овошје и 
зеленчук и преработки од овошје и зеленчук, како 
и алкохолни и безалкохолни пијалоци, јужно овош-
је, конзервирано овошје и се друго според номен-
калтурата. 

Продавницата е основана од работничкиот сове!' 
на Трговското претпријатие „Малина" од Титов 
Велес, со одлука бр. 3746 од 12.УШ.1967 година. 

Раководител на продавницата е Топузлиев Бо-
рис. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 1234 од 9.1УД968 година. (1060) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 340, страна 1009, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување и 
продажба на земјоделско-прехранбени и деликатес-
ни производи на големо и мало „Малина"—Титов Ве-
лес — Продавница за месо и риба во Титов Ве-
лес, ул. „Благој Горев" бр. 22. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на сите видови 
свежгг месо. заклана живина, месни и сувомесни 
производи, конзервирани производи, риба и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Малина" — Титов 
Велес, со одлука бр. 3146 од 12.УИ1.1967 година. 

Раководител на продавницата е Манасков То-
ше. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1235/67 од 9.1У.1968 година. (1061) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 340, страна 1009, книга П, е запишано 
следното: Фирмата на Продавницата во Титов Ве-
лес, ул. „Маршал Тито" бр. 4. на Трговското прет-
пријатие за снабдување и продажба на земјоделско 
-прехранбени и деликатесни производи на големо 
и мало „Малина" — Титов Велес, со одлука бр. 
5785 од 22.ХП.1967 година на работничкиот совет 
се менува и гласи: Ресторан за општествена ис-
храна на Трговското претпријатие за снабдување 
и продажба на земјоделско-прехранбени и делика-
т е с и производи на големо и мало „Малина" — 
Титов Велес. 

Дејноста на споменатиот ресторан се проширу-
ва и со: послуга на црно кафе, чај, флаширани ал-
кохолни пијалоци и сите видови на алкохолни пи-
јалоци од природно и вештачко потекло во на ливна 
состојба. 

Досегашниот раководител Славе Јасенов е разре-
шен од должност, а за нов раководител е назначен 
Гочев Дане, кој нема да биде потписник, бидејќи 
ресторанот ќе го потпишува матичното претприја-
тие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 35 од 9.УШ.1968 година. ' (1062) 

Окружног стопански суд во Скопје објавува 
дека во ре^иста&от на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 3# , страна 1009, книга П, е запишана под 
фирма: ^Трговско претпријатие за снабдување и 
продажба на земјоделско-прехранбени и деликатес-
ни производи на големо и мало „Малина" од Ти-
тов Велес — Продавница за деликатеси^ млечни 
и колонијални производи во Титов Велес, ул. „Бла-
гој Горев" бр. 8. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на млечни и деликатесни про-
изводи, овошје и зеленчук в̂о пакувана состојба, 
сите видови свежо месо и сувомесни производи, 
производи од шеќер, какао и брашно, леб и печиво, 

сите видови на колонијални стоки, животни намир-
ници и предмети за куќни употреби, заклана жи-
вина, емајлирани садови, производи од порцелан и 
стакло, поцинкувани и алуминиумон производа, 
производи од пластични материи, средства за 
лична хигиена, алкохолни и безалкохолни пијало-
ци, тутунови производи, разна кинка лери ја, кожна 
кинка лери ја и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Малина" — Титов Ве-
лес, со одлука бр. 3746 од 8.ХП.1967 година. 

Раководител на ресторанот е Мартинов Трајко. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 108 од 9ЈУ.1968 година. (1063) 

ИСПРАВКА 

Во огласот на Претпријатието за водовод и ка-
нализација — Скопје, објавен во „Службен весник 
на СРМ" бр. 34/68, огл. бр. 619, седмиот ред одозгора 
треба да гласи: „нила" — Тозиевски Димитрије е 
разрешен од долж— 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 102, стра-
на 515, книга I, е запишано следното: Дејноста на 
Земјоделската задруга „Исен Асани", село Отља, 
Кумановско, согласно одлуката бр. 31 од 16. Ш. 1968 
година на задружниот совет и елаборатот за еко-
номска оправданост се проширува и со: производ-
ство на тутун и кооперирање со индивидуални 
производители. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 355 од 20. V. 1968 година. (1133) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 102, стр. 515 
книга I, е запишано следното: Земјоделската задруга 
„Исен Асани", село Отља, Кумановско, е конститу-
ирана на 30.Ш.1968 година, согласно записникот од 
одржаната седница. 

За претседател на задружниот совет е избран 
Фериз Сулејмани. 

За претседател на управниот одбор е избран 
Азири Селвер а за членови следните лица: Фериз 
Сулејмани, Рамиз Љатифи, Нијази Камиљи, Баки-
ја Даути, Јакупи Рамиз и Имер Даути, в.д. дирек-
тор, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 516 од 20.V. 1963 година. 

(1134) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 8, страна 
77, книга I, е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Гоце 
Делчев", село Карбуница, Кичевско, бидејки со 
одлуката бр. 9 од 16.1.1968 година на задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Гоце Делчев", село 
Карбуница и одлуката бр. 0201-91/2 од 16.1.1968 го-
дина на работничкиот совет на Земјоделското сто-
панство „Крушино", Кичево, се соединуваат во 
новоформираното Земјоделско стопанство „Кичево" 
— Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 152 од 21.У.1968 година. ' (1137) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите ,рег. бр. 203, страна 
401, книга П, е запишана под фирма: Набавно-про-
дажна задруга „Победа", село Сингелиќ, Скопје. 
Предмет на работењето на задругата е:.. продажба 



8 ноември 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СЃМ 

на земјоделски производи, зеленчук и колонијални 
стоки. 

Задругата е основана од основачите-група гра-
ѓани, на основачкото собрание, одржано на 29.П. 
1968 година и тоа: Османов Зендел, Османов Осман, 
Османов Асип, Османов Меџит, Шабанов Кемајл, 
Сулејманов Асан, Османов Нуредин, Шефки Екрем, 
Таиров Миљаим, Едипов Алуш, Гасимов Арун, Са-
бединов Мефаил, Велиов Џеват, Велиов Зија, Исма-
ил ов Ајет, Рамани Али, Рамани Ает, Селимов Алим, 
Стојанов Благој а? Рамадани Садри, Трпков Тра-
јан, Стојанов Марко, Афизов Вели, Рамадани Ја-
хија, Ибраимов Асип, Ибраимов Муса, Стефанов 
Горѓи, Османов Лиман, Ајрулов Даут, Стојев Иван, 
Муратов Р. Мурат, Ју суфи Азир, Нејаз Таиров, 
Исени Аким, Асан Рифат. Шефки Незири и Азис 
Асип 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Блаже Тошевски, в.д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Членови на привремениот управен одбор се: 

Наипов Миљаим, Џемаил Асип, Крстевски Томе, 
Себедин Мефаил и Азиров Асип. Претседател на 
управниот одбор е Сабедин Мефаил. Претседател 
на привремениот задружен совет е Љиман Осма-
нов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 550 од 27.V. 1968 година. (1140) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите, на 29.V. 1968 го-
дина, рег. бр. 54/55, книга Ш, е запишано следно-
то: Земјоделската задруга „Црвена ѕвезда", село 
Мислодежда, Струшко, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на задругите, кој го води 
овој суд, поради при соединување кон Земјоделската 
задруга „Напредок", село Ложани. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 19. од 14. П. 1968 година од задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Црвена ѕвезда" од село Ми-
слодежда и одлуката бр. 233 од 21.П.68 година од за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Напре-
док", е. Ложани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 155/68. (1196) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
Дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, страна 
408, книга П, е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Житиште" од село Мршевци — Продав-
ница во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" бр. За. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
индустриски стоки (текстил) што се во состав на 
регистрацијата на задругата. 

-Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Житиште", село Мршев-
ци, со одлука од одржаната седница од 1.УП. 1968 
година. 

Раководител на продавницата е Перо Атанасов 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 527 од 13.VI.1968 година. * (1225) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 20.У.1968 го-
дина, страна 97, реден број 8, е запишано проши-
рувањето на дејноста на Земјоделската задруга 
„Дрен" од село Мокрино, Струмичко, уште и со: 
откуп и промет со финални производи од волна 
памук и синтетичко влакно (малон). 

Проширувањето на дејноста на задругата е 
запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 413 
-1-61 од 18.У.1968 година на задружниот совет на 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
;б$ц 244/ба. Ц577) 

Вр. 3*7 — Стр. 593 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, стра-
на 377, книга П, е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Земјоделската задруга „Поток' 
од село Глумово и тоа: Мемеди Рамадан, член на 
управниот одбор, и Риза Џеладини, шеф на ко-
мерцијалната служба, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на задругата се назначе-
ни следните лица: Фејзула Медита Белул, книго-
водител, и Алиев Мемед, комерцијалне^ Тие задру-
гата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат, во границите на овластувањето, со стариш1 

регистриран потписник Јонузи Раим Рамадан, ма-
газионер, сметано од 14.У.1968 година. 

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

бр. 582 од 1.УШ.1968 година. (1730) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 73, стра-
на 287, книга I, е запишано следното: Досегашниот 
управител на Земјоделската задруга „Велко Ста-
менков" од село Орашец, Миле Стевчевски, е раз-
решен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За в.д. директор на Земјоделската задруга „Вел-
ко Стаменков" село Орашец, е назначен инженер 
Грујо Стефановски, кој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Крстев-
ски Јозев Владо, книговодител, сметано од 5,УШ. 
1968 година. 

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

бр. 904 од 15.УШ.1968 година. (1788) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 10.УП.1968 го-
дина, страна 101, реден број 8 е запишано брише-
њето на Земјоделската задруга „Лиљак" од село 
Истибање, Кочанско, бидејќи се интегрира со Зем-
јоделската задруга „Задругар" од Виница и Земјо-
делската задруга „Плачковица" од е. Јакимово, 
Кочанско, во една работна организација под име: 
Земјоделско-индустриски комбинат „Брегалница" — 
Виница. 

Бришењето на задругата е извршено во регис-
тарот врз основа одлуката бр. 382 од 27.ГУ.1968 го-
дина на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 306/68. (1828) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот мал печат 24 мм под назив: „Трговско 

претпријатие на големо и мало „Бучинско Поле" — 
Скопје", се огласува за неважен. (7445) 

Загубениот округли печат под назив: „Работна 
организација „Жито Македонија" — Филијала — 
Тетово" се огласува за неважен. (7489) 

СООПШТЕНИЕ 

Чекот бр. АР 907084 издаден од Трговското прет-
пријатие за откуп и промет со сите видови отпа-
доци на големо и мало „Наша суровина" — Скопје, 
предаден на Деловното здружение „Агро—Македо-
нија" експорт-импорт — Скопје — Филијала Заг-
реб, за откуп на ново моторно возило, се огласува 
за неважен бидејќи возилото не е испорачано во 
определениот срок. (7058) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Пасош бр. 062392, издаден од ОВР — Гостивар 

на име Ајдар Аљији, е. Лакавица, Гостивар. (7487) 
Диплома за завршен матурски испит издадена 

од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Наташа Доневска, ул. „3 македонска бригада" бр. 
118, Куманово. 

Лична карта рег. бр. 3317, серија ДА 540378 из-
дадена од ОВР — Крушево на име Горги Михај-
лове^, ул. „Партизанска" бр. 50, Крушево. (7067) 

Воена книшка издадена од Воена пошта 5659 
— Горни Милановац на име Јован Ѓорѓиев Јованов-
ски, Кратово. (7068) 

Воена книшка на име Лутви Веип Сабриевски, 
е. Г. В. Црква, Ресен. (7070) 

Лична карта рег. бр. 2783, серија ДА 539824, из-
дадена од ОВР — Крушево на име Мазлам Кад-
риоски, е. Житоше, Крушево. (7075) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гос-
тивар на име Џеладин Таири, е. Ломница, Гостивар. 

(7100) 
Пасош бр. МА 000769, издаден од СВР — Дебар 

на име Немар Стурче, ул. „Здравко Печкоски" бр. 
27. Дебар. (7109) 

Лична карта рег. бр. 2526, серија бр. ДА 539507 
издадена од ОВР — Крушево на име Димитрија 
Стеваноски. е. Кочиште, Крушево. (7215) 

Воена книшка на име Стојан А. Витанов, е. Ро-
бово, Струмица. (7225) 

Воена книшка на име Благоја Ристовски, е. Дур. 
Река, Кр. Паланка. (7252) 

Воена книшка на име Бошко Таневски, е. Омо-
рани, Т. Велес. (7256) 

Воена книшка издадена од Прилеп на име Бла-
гоја Трајкоски, ул. „Брегалничка" бр. 37, Прилеп. 

Оружен лист бр. 38, издаден од СВР — Штип 
на име Иван Манев Станков, е. Шталковица, Про-
б н и т е . (3837) 

Здравствена легитимација на име Круме Стој-
чевски, ул. „Кочо Палигора" бр. 5, Битола. (3838) 

Свидетелство за П клас гимназија, издадено од 
Училиштето „Браќа Миладиновци" — Битола на име 
Васко Ѓуровски, ул. „Енгелсова" бр. 2, Т. Велес. 

(3863) 
Свидетелства од I и П година издадени од Гим-

назијата „Кочо Рацин" на име Арити Панова, ул. 
Енѓел сова" бр. 1 П/10. Т. Велес. (3864) 

Свидетелство на име Павлина Зифовска, Т. Ве-
лес. (3865) 

Здравствена легитимација бр. 4742, издадена од 
ЗСО — Св. Николе на име Докија Бојкова, е. Иван-
ковцу Т. Велес. (3866) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија из-
дадено од Гимназијата „Кочо Рацин" — Т. Велес на 
име Панче Паунов, ул. „Г. Димитров" бр. 9, Т. Велес. 

(3867) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Т. Велес на име Василка Поп Кочова, ул. „Пеце 
Каров" бр. 1, Т. Велес. (3868) 

Свидетелство од I година издадено од Гимнази-
јата ..Кочо Рацин" — Т. Велес на име Милан Нау-
мов, ул. „Осма Велешка" бр. 4, Т. Велес. (3869) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од 
ЦОУ „Ванчо Прке" — Делчево на име Митко В. Ана-
стасов, ул. .,М. Тито" бр. 43. Делчево. (3871) 

Здравствена легитимација на име Фима Апо-
столова. е. Виница, Кочани. (3873) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Кочани на име Славко Алексов 
Божинов, ул. „Д. Влахов", Кочани. (3874) 

Здравствена легитимација бр. 57352 на име Ве-
лика Андонова, комбинирана детска установа „Дет-
ска радост" — Скопје. (3875) 

Свидетелство за завршен I клас ЕМУЦ — Би-
тола на име Владимир Тошевски, е. Богомила, Би-
тола. (3876) 

Свидетелство од Ш година издадено од Тутун-
ското училиште во Прилеп на име Марица Милеска, 
ул. „М. Козар" бр. 42а, Прилеп. (3877) 

Свидетелство од П клас издадено од Средно ме-
дицинско училиште во Прилеп на име Данка Бојчев-
ска, ул. „М. Пијаде" бр. 7, Прилеп. (3878) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Прилеп на име Љуба Илиоска, ул. „Ј. Јордански" 
бр. 125, Прилеп. (3879) 

Свидетелство од П година издадено од Тутун-
ското училиште — Прилеп на име Зоре Даскало-
ски, е. М. Коњари, Прилеп. (3880) 

Возачка дозвола за аматер издадена во 1966 го-
дина во Прилеп на име Раде Смуткоски, ул. „Тоде 
Никле" бр. 57, Крушево. (3881) 

Свидетелство бр. 192/1966 година на име Санде 
ВеличкоЕски, е. Градец, Кр. Паланка. (3882) 

Здравствена легитимација на име Радмила Сто-
летовиќ, Г. П. „Маврово" — Дебар. (3883) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на 
име Крсте Нелковски, е. Златари, Ресен. (3884) 

Свидетелство за завршен П клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на 
име Констадина Бундева, е. Јанковец, Ресен. (3885) 

Здравствена легитимација на име Хава Бајра-
ми, ул. „Кумановска" бр. 6, Тетово. (3886) 

Здравствена легитимација на име Февзан Таир 
Менчан, ул. „И. Р. Лола" бр. 27, Тетово. (3887) 

Свидетелство од I година издадено од Економ-
ското училиште во Гостивар на име Стојче Ѓорѓиев-
ски, Гостивар. (3888) 

Свидетелство од П година издадено од Економ-
ското училиште — Гостивар на име Стојче Ѓорѓиев-
ски, Гостивар. (3889) 

Свидетелство од I година бр. 4, издадено од Гим-
назијата „Методи Митевски — Брицо" — Делчево 
на име Митко Илија Анастасов, ул. „Ленинска" бр. 
9, Делчево. . (3890) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Норет Н. Билани, е. Чегране, Гос-
тивар. (3892) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Нурие Г. Билали, е. Чегране, Гос-
тивар. (3893) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Тодорка Гоцовска, ул. „Там. Дими-
тровски" бр. 33, Битола. (3894) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Мирјана Илијеска, ул. „К. Спирко-
ски" бр. 18, Прилеп. (3895) 

Ученичка книшка од VI до УШ одделение из-
дадена од Училиштето „Браќа Миладинови" — При-
леп на име Ружа Момироска, ул. „Пиринска" бр. 
105, Прилеп. (3896) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето во 
е. Рилево на име Благуња Спасеска, е. Рилево, При-
леп. (3898) 

Ученичка книшка од УП одделение издадена 
од Училиштето „К. Рацин" — Прилеп, на име Заре 
Јовановски, ул. „11 октомври" бр. 113, Прилеп. (3899) 

Свидетелство од I година издадено од Тутун-
ското училиште во Прилеп на име Билбил Силја-
носки, ул. „Б. Тодески" бр. 98, Прилеп. (3900) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Илија Јанчулески, ул. „Н. Карев" 
бр. 29, Прилеп. (3902) 

Здравствена легитимација бр. 458964, издадена 
од КЗ СО — Скопје на име Виолета Симонова Ко-
чевска, е. Варовиште, Кр. Паланка. (3903) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Спасе Томулевски, 
Ресен. (3905) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија из-
дадено од Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на 
име Александар Дуровски, ул. „Б. Кидрич" бр. 40, 
Ресен. (3907) 

Свидетелство за завршен П клас издадено од 
Економското училиште „Јовче Тесличков" — Т. Ве-
лес на име Димче Митревски, ул. „Н. Велес" бр. 656, 
Титов Велес. (3909) 
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Свидетелство за завршено П клас гимназија из-
дадено од Економското училиште „Јовче Тесличков" 
— Т. Велес на име Димче Митревски, ул. „Н. Велес" 
бр. 656, Т. Велес. (3910) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кочо 
Рацин" — Т. Велес на име Бранислав Пешиќ, ул. 
„Благоја Горев" бр. 77, Т. Велес. (3913) 

Свидетелство за завршен П клас издадено од 
УЗУС — „Коле Неделковски" — Т. Велес на име 
Божидар Станоев, ул. „Коле Цветков" бр. 91, Т. Ве-
лес. (3914) 

Свидетелство бр. 320 на име Светислав А. Нас-
тоски, ул. „П. Гули" бр. 37, Тетово. (3916) 

Свидетелство бр. 320/65/66 год. на име Сашо К. 
Маринковски, ул. „Г. Делчев" бр. 30, Тетово. (3917) 

Возачка дозвола бр. 609, издадена од ОВР — 
Гостивар на име Стефан Стоичев Јанески, ул. „Сло-
бодан Пепоски" бр. 1, Гостивар. (3918) 

Сообраќајна дозвола бр. 62, издадена од ОВР — 
Гостивар на име Стефан Стоичев Јанески, ул. „Сло-
бодан П еп оски" бр. 1, Гостивар. (3919) 

Свидетелство од П година издадено од Економ-
ското училиште „Чеде Филипоски" — Гостивар на 
име Роска Димитриеска, Гостивар. (3920) 

Свидетелство бр. 707 за Шб издадено од Инду-
стриското училиште „Злате Малаковски" на име Бе-
дри Дервиши, ул. „В. Кидрич" бр. 23, Гостивар. 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Делчево на име Зуица Спасова, ул. 
„Орце Николов" бр. 29, Делчево. (3925) 

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „М. М. Брицо" на име Славко С. На-
невски, е. Луковица, Делчево. (3924) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гос-
тивар на име Накил Меџита Беќири, е. Ломнипа, 
Гостивар. ((7387) 

Воена книшка на име Ариф Исламов Асанов, 
ул. „Радански пат" бр. 15, Штип. (7408) 

Воена книшка издадена во Охрид на име Муа-
рем Сакипи, е. Оризаре, Куманово. (7057) 

Здравствена легитимација бр. 25741 на име Не. 
шат Камбери, Гостивар. (5616) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Горан Н. Митревски, ул. „Романита" 
бр. 41/21, Битола. (5617) 

Здравствена легитимација на име Љубен Узу-
новски, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 37/12, Битола. 

(5618) 
Свидетелстро за завршено УШ одделение изда-

дено од Осумгодишно™ училиште ..Пеце Даскалот" 
— Долнени на име Олгица Илиоска, е. Долнени. 
Прилеп. (5619) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Поилеп на име Андон Андоноски, ул. „М. Питале" 
бр. 78, Прилеп. С5620) 

Здравствена легитимација бр. 337194, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Цветанка Ѓорѓиева, е. Г. 
Црцорија, Кр. Паланка. (5621) 

Свидетелство од учебната 1964/65 година изда-
дено од Гимнацијата „Стив Наумов" — Ресен на име 
Елмаз Муамер, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 137, Ре-
сен. (5622) 

Здравствена легитимација на име Марина Д. 
Младеноска, е. Брвеница, Тетово. (5623) 

Здравствена легитимација на име Лазо Делес-
ки, ул. „Ленин" бр. 6, Тетово. (5624) 

Здравствена легитимација бр. 17936, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Дашмире Дервиши, ул. „Ди-
митар Влахов" бр. 6, Гостивар. (5625) 

Здравствена легитимација бр. 70531, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Аслихан Џемаила Муа-
реми, е. Дебреше, Гостивар. (5626) 

Свидетелство за Ш година гимназија на име 
Менка Б. Манчевска, Гостивар. (5627) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Берово на име Јован Д. Корчовски, Пехчево. Бе-
рова (5628) 

Здравствена легитимација на име Стојка «7 ор да-
нова, е. Грдовци, Кочани. (5629) 

Свидетелство бр. 1540 за завршено основно об-
разование за возрасни во Скопје на име Благој Ми-
лановски, Скопје. (5630) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радивоје Гукиќ, Скопје. (5631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Боцева, Скопје. (5632) 

Свидетелства за завршени I, П, Ш и IV клас 
издадени од Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на 
име Јонче Стрезовски, Скопје. (5633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Цимбировски, Скопје. (5634) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назми ја Муртези, Скопје. (5635) 

Здравствена легитимација издаден аод ЗСО — 
Скопје на име Илија Иванов, Скопје. (5636) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Ферида Имерова. Скопје. (5637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Есма Адемова, Скопје. (5638) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ката Кузмановска, Скопје. (5639) 

Свидетелство за завршена П година издадено 
од Учителската школа „Зеф Љуш Марку" — Скопје 
на име Невенка Дојчиман, Скопје. (5640) 

Свидетелство за I година издадено од Учител-
ската школа „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Улбере Заими, Скопје. (5641) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Живковски, Скопје. (5642) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Киро Маневски, Скопје. (5643) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Ристо Димов, Скопје. (5644) 

Воена книшка издадена од Воен отсек - - Т. 
Велес на име Драган Коцев Манасиев, Скопје. (5645) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Делчево на име Софија Скендерова, Скопје. (5646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добре Ристовски, Скопје. (5647) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Балабани, Скопје. (5648) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Агија Балабани, Скопје. (5649) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Маринковска, Скопје. (5650) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана и Горги Ковачеви, Скопје. 

(5651) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Урошевац на име Петар Јовановиќ, Скопје. (5652) 
Свидетелство за завршена Ш година, издадено 

од Учителската школа „Никола Карев" — Скопје 
за 1960/1961 год. на име Жарко Апостоловски, е. 
Митрој Крсти, Гостивар. (5653) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ана Поповска, Скопје. (5654) 

Свидетелство за завршен I клас издадено од 
Гимназијата Јосип Броз Тито" — Скопје на име Гор-
дана Панчева Брдарска, Скопје. (5655) 

Свидетелство за завршена Ш година издадено 
од Гимназијата „Горѓи Димитров" — Скопје на име 
Коста Сотир Андоновски, Скопје. (5656) 

Воена книшка и уверение издадени од Воениот 
отсек — Титов Велес на име Андон Јован Тапов-
ски, Скопје. (5657) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мегдија Поровиќ, Скопје. (5658) 

Здравствена легитимација бр. 40086, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Александар Минчев, Скопје. 

(5659) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ахмед Хаско Исмаили, Скопје. (5660) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Тинка Трајковска, Скопје. (5661) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Тасевски, Скопје. (5662) 

Индекс бр. 4272, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Македонка Ѓорѓиева, Ско-
пје. (5664) 

Свидетелство за завршен П клас издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје ва име 
Трајче Андонов, Скопје. (5665) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Везира Хашани, Скопје. (5666) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирко Поповиќ, Скопје. (5667) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Фаик Феј зовиќ, Скопје. (5668) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Илија Груевски, Скопје. (5669) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Николе на име Благуна Атанасовска, Скопје. 

(5670) 
Воена книшка издадена од Воен отсек — Бо-

еилград на име Иван Симеонов, Скопје. (5671) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Асенчо Пенов и Љубица Симеонова, 
Скопје. (5672) 

Индекс бр. 2156, издаден од Електро-машински-
от факултет во Скопје на име Јосиф Николовски, 
Скопје. (5673) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Гостивар на име Мунас Јајага, ул. „Ејуп Ќатипи" 
Дебар. (5674) 

Здравствена легитимација бр. 16617, издадена от 
КЗСО — Пробиштип на име Есма Ибраимова, ул. 
..Доне Божинов" бр. 20, Пробиштип. (5675) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од ЦОУ 
..Стив Наумов" — Драмче — Делчево на име Зага 
Гоцевска, е. Очипале, Делчево. (5676) 

Здравствена легитимација бр. 15400, издадена од 
КЗСО — Испостава — Кратово на 1ше Влатко До-
дев, ул. Нова населба „11 октомври" бр. 5, Проби-
штип. (5677) 

Здравствена легитимација бр. 3854, издадена од 
КЗСО — Дебар на име Рабије Османова, е. Бреш-
тани, Дебар. (5678) 

Здравствена легитимација бр. 1432, издадена од 
КЗСО — Дебар на име Јосмин Рабије Османов, е. 
Брештани, Дебар. Ѓ5679) 

Ученичка книшка бп. 38 на име Јосмин Рабије 
Османов, е. Брештани, Дебар. (5680) 

Здравствена легитимација на име Ариф Тачи, 
Рудник „Радуша", Ѓ. Петров. (5681) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7632, 
издадена од ЗСО — Битола, на име Богоја Н. Бело-
козовски, е. Црнобуки, Битола. (5687) 

Свидетелство за завршено УШ одделение изда-
дено од Основното училиште „Стив Наумов— Би-
тола на име Панде Тодоровски, ул. „Т. Даскалот" 
бр. 65, Битола. )5688) 

" Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп па име Славе Петрески ул. „Авала" бр. 34, 
Прилеп. (5689) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Стеван Јанески ул. „В. Главинов" 
бр .49, Прилеп. (5690) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од Прилеп на име Павле Тодески, е. М. Коњари, 
Прилеп. (5691) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од Прилеп на име Злата Цветаноска, е. Костинци. 
Прилеп. (5692) 

Свидетелство бр. 0115/8, издадено од Основното 
училиште „Моша Пијаде" — е. Голем Папрадник 
на име Џеват Етемоски, е. Џепиште, Дебар. (5693) 

Свидетелство за Ш и IV клас гимназија на име 
Атнан Карамети, ул. „Братство единство", Дебар. 

(5694) 
- 'Здравствена легитимација бр. 41198 на име Ли-
ман А. Сулејмани, е. Нераште, Тетово. (5695) 

Здравствена легитимација бр. 477228 на име 
Бранко Димовски, е. Туденце, Тетово. (5696) 

Здравствена легитимација бр. 4469 на име Ха-
сан Фета Фетаи, е. Требош, Тетово. (5697) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија бр. 
01—203/8 и П клас бр. 01—212/3 на име Абдулвеар 
Исмаили, е. Камењане, Тетово. (5698) 

Свидетелство за I година издадено од Економ-
ското училиште во Гостивар на име Стефанка Сте-
фановска, ул. „Г. Делчев" бр. 1, Гостивар. (5699) 

Свидетелство за П година издадено од Инду-
стриското училиште „Злате Малаковски" — Гос-
тивар на име Лазар Серафимовски, ул. „В. Кидрич" 
бр. 194, Гостивар. (5700) 

Свидетелство од IV година издадено од Економ-
ското училиште „Чеде Филипоски" — Гостивар на 
име Благуна Наумоска, Гостивар. (5701) 

Свидетелство за П година издадено од Економ-
ското училиште •— Гостивар на име Стој мирка Бла-
жевска, е. Сретково, Гостивар. (5703) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Берово на име Перса М. Илиевска, Берово. (5704) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО «— 
Берово на име Мирјана Кошуланска, ул. „Парти-
занска" бр. 5, Пехчево. Берово. (5705) 

Здравствена легитимација на име Петруш С. 
Петрушев, е. Бели, Кочани. (5706) 

Здравствена легитимација на име Станко Ни-
колов, ул. „Митровиќ", Кочани. (5707) 

Здравствена легитимација на име Вангел Јова-
новски, е. Средно Егри, Битола. (5708) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јованка Јовановиќ, ул. „Цветан Ди-
мов" бр. 150, Битола. (5709) 

Свидетелства за завршени I, П и IV клас изда-
дени од Гимназијата „Бр. Миладинови" — Битола 
на име Нада Цицковска, е. Буково, Битола. (5710) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
гимназијата „Јосип Броз Тито" — Битола на име 
Илија Белозенков, ул. „Кл. Охридски" бр. 5, Би-
тола. (5711) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
гимназијата „Ј. Б. Тито" — Битола на име Љуба 
Трајкова, ул. „Прилепска" бр. 76/32, Битола. (5712) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „Ј. В. Тито" — Битола на име Пецо 
Аневски, ул. „Срем. Митровица" бр. 25а, Битола. 

(5713) 
Свидетелство од I година индустриско-металски 

смер — Прилеп на име Васил Наумовски, е. Ла-
жани, Прилеп. (5714) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Прилеп на 
име Коста Костовски, ул. „Б. Кидрич" бр. 95, При-
леп. (5715) 

Здравствена легитимација на име Цветанка Ма-
насиева, ул. „Бл. Јосмов" бр. 47, Т. Велес. (5716) 

Свидетелство за завршен П клас гимназија на 
име Велика Стојанова, е. Дрен, Неготино. (5717) 

Свидетелство од I година индустриско учили-
ште — Гостивар на име Боре Билаловски, е. Стен-
че, Гостивар. (5718) 

Свидетелство од I клас бр. 0601-9 индустриско 
училиште на име Исмаил Селмани, е. Ростуше, Го-
стивар. (5719) 

Свидетелство за заврше** а I година, издадено од 
Гимназијата „Ј. В. Тито" Скопје на име Коста Ан-
доновски, Скопје. (5720) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Ивановска, Скопје. (5721) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Силвестија Михајлова, Скопје. (5722) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Бабунски, Скопје. (5723) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перо Белковски, Скопје. (5724) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Бедаловски, Скопје. (5725) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васил Мојсовски, Скопје. (5726) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васил Неделковски, Скопје. (5727) 
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Свидетелство за завршен испит издадено од 
ЕМЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Ради-
слав Ристески, Скопје. (5728) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Рецепи, Скопје. (5729) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Авзија и Ариф Шаќировски, Скопје. 

(5730) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Миљаим Сулејманов, Скопје. (5731) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Нада Стојчевска, Скопје. (5732) 
Свидетелство за завршен I клас стопанско учи-

лиште во Скопје н аиме Слободан Арсовски, Скопје. 
Свидетелство за завршена Ш година средно 

техничко училиште во Скопје на име Зденко Ми-
тиќ, Скопје. (5734) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Цветан Боцев, Скопје. (5735) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Воислав Стрезовски, Скопје. (5736) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Пандовски, Скопје. (5737) 

Свидетелства за завршена I и Ш година, изда-
дени од Учителската школа „Зеф Љуш Марку" — 
Скопје на име Ајриз Ахмети, Скопје. (5738) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангел Димитровски, Скопје. (5739) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хавушхе Рамадани, Скопје. (5740) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славко Давчевски, Скопје. (5741) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цветко Босилковски, ул. „Девеани" 
бр. 62, Битола. (5742) 

Свидетелство од I клас на име Владо Јованов, 
ул. „Јоско Јордановски" бр. 82, Прилеп. (5743) 

Здравствена легитимација издадена од Прилеп 
на име Борис Петрески, е. Алинци, Прилеп. (5744) 

Здравствена легитимација издадена од Прилеп 
на име Благоја Мисиркоски, е. М. Коњари Прилеп. 

о, 1'вена легитимација бр. 6641, издадена од 
КЗ СО - Дебар на име Рамадан Ариф Мифтароски, 
е. Могорче, Дебар. (5746) 

Возачка дозвола на име Абдилманат Ислами, е. 
Доброште, Тетово, (5748) 

Свидетелство за завршен Ш клас економско 
училиште Гостивар на име Стојна Димитриевска, е. 
Беловиште, Гостивар. (5749) 

Здравствена легитимација на име Мехмед Ра-
чи, Г.П. Бетон, Кочани. (5750) 

Работна книшка серија бр. 454225, рег. бр. 2722/64 
на име Кузман Цане Дамјановски, ул. „Романија" 
бр. 41/24, Битола. (5751) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Донка Поповска, нова нас. Буков-
ски мост, Битола. (5752) 

Здравствена легитимација на име Ефтим Ди-
митров, ул. „К. Рацин" бр. 57, Кочани. (5753) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „11 октомври" — Прилеп на име Вера 
Богатиноска, ул. „М. Пијаде" бр. 285в, Прилеп. (5754) 

Диплома издадена од Учителската школа „Го-
це Делчев" — Штип на име Стојанче Сиљаноски, 
е. Манастирец, Прилеп. (5755) 

Свидетелство од П година, издадено од Тргов-
ското училиште — Прилеп на име Зоран Петрески, 
ул. „М. Пијаде" бр. 285, Прилеп. (5756) 

Свидетелство од I клас, издадено од X. П. Т. У. 
„Борка Талески" — Прилеп на име Марија Нај-
доска, ул. „Мукос" бр. 58, Прилеп. (5757) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Цветанка Талеска, ул. „М. Ацев" бр. 
104, Прилеп. (5758) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето за возрасни, — Прилеп на име Киро 
Саачароски, ул. „Тризла" бр. 42, Прилеп. (5759) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Благоја Смилевски, е, Свињишта, 
Охрид. (5760) 

Здравствена легитимација на име Миладинка 
Бујароска, ул. „Нова населба" бр. 15, Струга. (5761) 

Инвалидска здравствена легитимација бр. 147818. 
издадена од Собрание на општината М. Брод 
на име Менка М. Јованоска, е. Тополница, Маке-
донски Брод. (5762) 

Здравствена легитимација на име Миле Јорда-
нов е. Чичево, Титов Велес. (5763) 

Здравствена легитимација на име Ристо Вол-
чев, е. Дреново, Кавадарци. (5764) 

Здравствена легитимација бр. 26079 на име Су-
зана Ристова, Неготино. (5765) 

Свидетелство за I година, издадено од економ-
ското училиште во Гостивар на име Фанка Ристов-
ска, е. Раотинце, Тетово. (5766) 

Свидетелство од I година, издадено од Е.М.У.Ц. 
„Злате Ма лакоски" — Гостивар на име Ж И Е К О Ѓор-
ѓиевски, ул. „Т. Попоски" бр. 28, Гостивар. (5767) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Петко Николоски, е. Пожаране, 
Гостивар. (5768) 

Свидетелство за Ш година економско училиште 
— Гостивар на име Благуна Новеска, е. Д. Бањи-
ца, Гостивар. (5769) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Алексо М. Бошковски, е. 
Метимир, Битола. (5770) 

Свидетелство од П година на име Борис Ри-
стески, ул. „И. Р. Лола" бр. 2, Прилеп. (5771) 

Свидетелство од УШ одделение на име Трајче 
Стојаноски, булевар „М. Тито" бр. 95/1, Прилеп. 

(5772)" 
Земјоделска здравствена легитимација издадена -

од ЗСО — Прилеп на име Јагода Посто лоска, е. Ере-
ковци, Прилеп. (5773) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Мирослава Јанеска, кеј „9 септем-
ври" бр. 4, Прилеп. (5774) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Блага Михај лоска, ул. „К. Фетак" 
бр. 27, Прилеп. (5775) 

Ученичка книшка од V и VI одделение, изда-
дена од Училиштето „Климент Охридски" — При-
леп на име Благоја Мирчески, ул. „Гога Јанкуло-
ски" бр. 15, Варош, Прилеп. (5776) 

Здравствена легитимација бр. 3759, издадена од 
ЗОО — Кр. Паланка на име Лазар Иванов Ангелов-
ски, е. Радибуш, Кр. Паланка. (5777) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Рамадан Селими, е. Скудриње, Го-
стивар. (5778) 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО — 
Филијала — Ресен на име Шехерезада Гани Мету- -
шевека, ул. „Милан Думов" бр. 6, Ресен. (5779) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Милева Лазаревска, е. Драчево, Скопје. (5780) 

Возачка дозвола бр. 1363, издадена од ОВР .; 
Тетово на име Бошко Стојневски, е. Вратница, Те-
тово. (5781) 

Здравствена легитимација бр. 45914, издадена од 
ЗСО — Битола на име Мара Богдановска, ул. „Г 
Ѓаковиќ" бр. 15, Битола. (5783) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-" 
дадено од Училиштето „Бр. Миладинови" — е. До-
брушево на име Верка Секуловска, е. Ношпал, Би- 4 

тола. (5784) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, из-

дадено од Училиштето „Коста Рацин" е. Велушина 
на име Стојан Н. Атанасовски, е. Канино, Битола : 

(5785) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Жаклина Андоноска, ул. „Н. Ка-
рев" бр. 31, Прилеп. . (5786) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Прилеп на име Борис Јанкуловски, ул. „Цаке Ко-
њарец", Прилеп. (5787) 

Работна книшка бр. 11368 на име Методија Гор-
гимојкоски, ул. „Бр. Нунески" бр. 6 »Прилеп. (5788) 

Свидетелство од I година на име Слободан Да-
мески, ул. „Ленин" бр. 13, Прилеп. (5789) 

Свидетелство бр. 06-145/7, издадено од Гимна-
зијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име Донче 
Јакимовски, е. Онче, Кр. Паланка. (5790) 

Свидетелство бр. 01-865, издадено од Гимнази-
јата „Панче Попоски" — Гостивар на име Војслав 
Гавриловски, с. Зубовце, Гостивар. (5791) 

Свидетелство бр. 01-962, издадено од Гимнази-
јата „Панче Попоски" — Гостивар на име Војслав 
Гавриловски, с. Зубовце, Гостивар. (5792) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Горги Мундишевски, ул. „Ив. Ми-
лутинови]*" бр. 25/15, Битола. (5793) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Менка Грозданова, е. Брусник, Би-
тола. (5794) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Јован Терзиевски, с. Гра-
јешница, Битола. (5795) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Борис Саздановски, Битола. (5796) 

Свидетелство за завршено VI клас, издадено од 
Гимназијата „Бр. Миладинови" Битола на име 
Нешка Илија Шеровска, ул. „Сремска Митровица" 
бр. 19, Битола. (5797) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Цветанка Стојковска, е. Подмол, Прилеп. (5798) 

Здравствена легитимација бр. 4689, издадена од 
ЗОО — Прилеп на име Славчо Петрески, ул. „Бр. 
Шемкоски" бр. 46а, Прилеп. (5799) 

Свидетелство бр. 393, од УШ одделение, издаде-
но од Училишето „11 октомври" — Прилеп на име 
Менка Ристеска, кула 12, Прилеп. (5800) 

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од 
Училиштето „Бр. Миладинови" — Прилеп на име 
Илија Дамески, е. Мажучиште, Прилеп. ^ (5801) 

Здравствена легитимација на име Беќир Окше, 
ул. „ЈНА" бр. 47, Дебар. (5802) 

Свидетелство на име Светлан Чуклиев, ул. 
„Кирил и Методи" бр. 20, Т. Велес. (5803) 

Здравствена легитимација на име Цане Ми-
тевски, ул. „8 март" бр. 17, Т. Велес. (5804) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7866, 
издадена од ЗСО — Тетово на име Јаја И. Зибери, 
е. Желино, Тетово. (5805) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7569, 
издадена од ЗСО — Тетово на име Камиље Ј. Зи-
бери, с. Желиш, Тетово. (5806) 

Свидетелство од УШ одделение на име Луши 
Неџмедин, ул. „ЈНА" бр. 114, Гостивар. (5807) 

Свидетелство бр. 01513 за П година, издадено од 
Полната гимназија „П. Попоски" — Гостивар на име 
Милорад Апостолоски, Гостивар. (5809) 

Свидетелство за завршено IV клас учителска 
школа во Тетово на име Муслиу Исен, е. Добри Дол, 
Гостивар. (5809) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2299, 
издадена од КЗСО — Штип на име Коста М. Ни-
колов, е. Доброшани, Штип. (5810) 

Работна книшка бр. 648, издадена од Општи-
ната Пехчево на име Киро Ристов Јанчовски, с. 
Робово, Берово. (5811) 

Здравствена легитимација на име Стојчо Влај-
КОВ, ул. „Сл. Стојменов" бр. 182, Кочани. (5812) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Чаплина на име Мустафа Рушети, Скопје. (5813) 

Свидетелство за завршен матурски испит, из-
дадено од ХТТУ „Борис Кидрич" — Т. Велес на име 
Иванчо Петрушев, Скопје. (5814) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Страхил Геразов, Скопје. (5815) 

Свидетелство за завршена I година педагошка 
гимназија — Скопје на име Лила Бошкова, Скопје. 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садик Деда, Скопје. (5817) 

Свидетелство за П клас, издадено од Гимнази-
јата „Георги Димитров" — Скопје на име Нена Ста-
меновска, Скопје. (5818) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Рожај на име Феим Мориќ, Скопје. (5819) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Димитровски, Скопје. (5820) 

Свидетелство за завршено I година, издадено од 
Градежното техничко училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје, на име Лилјана Перковска, Скопје. 

(5821) 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од ЗСО — Скопје на име Јана Јовановска, Скопје. 
(5822) 

Работна книшка рег. бр. 854, серија бр. 01-500/60, 
издадена од Гостивар на име Љубица Трајковска, 
Скопје. (5823) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Цветковски, Скопје. (5824) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боривоје Пешковиќ, Скопје. (5925) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садри Имери, Скопје. (5826) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боривоје Димитровски, Скопје. (5827) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Севдалина Трајанова, Скопје. (5828) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Биљана Бојковска, Скопје. (5829) 

Свидетелство за завршена П година ,издадено 
од центарот за образование при Рудници и желе-
зарница Скопје на име Марија Христова. Скопје. 

(5830) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — • 

Скопје на име Тода Јаковиќ, Скопје. (5831) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Запријанка Мелник, Скопје. (5832) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Панче Мишков, Скопје. (5833) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Драган Младенов, Скопје. (5834) 
Индекс бр. 7073/62, издаден од Економскиот фа-

култет Скопје на име Киро Вељановски, Скопје. 
(5835) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Слободан и Спасена Митиќ, Скопје. 

(5836) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Аљиме Буњаки, Скопје. (5837) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Тузла на име Сава Јовановиќ, Скопје. (5838) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Бранимир Трапалков, Скопје. (5839) 
Свидетелство за завршена I година, издадено од 

Гимназијата „Бр. Миладинови" нас. Драчево — 
Скопје на име Вера Латвиковска, Скопје. (5840) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Г. Петров на име Невзат М. Шеип, Скопје. (5841) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил Гаши, Скопје. (5842) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Белогаски, Скопје. (5843) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од „Владо Васевски", — Скопје на име 
Гоше Стојанов, Скопје. (5844) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „Георги Димитров" Скопје на име 
Александар Манев, Скопје. (5845) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лиљана Серафимовска, Скопје. (5846) 

Свидетелство за завршена IV година, издадено 
од Средно техничкото училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје на име Митко Николовски, Скопје. 

(5847) 
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Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Средно техничкото училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје на име Ристо Николовски, Скопје. 

(5848) 
Воена книшка издадена од В.П. 1977 — Београд 

на име Киро Здравевски, Скопје . (5849) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ирена Настева, Скопје. (5850) 
Свидетелство за завршено IV клас техничко 

училиште машински отсек — во Скопје на име Бла-
гоја Божиновски, Скопје. (5851) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Темелко Стефковски, Скопје. (5852) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марко Јовановски, Скопје. (5853) 

Свидетелство за завршен I клас индустриска 
средно техничка школа — отсек машински во Скоп-
је на име Трајко Алексиќ, Скопје. (5854) 

Здравствена легитимација бр. 79504, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Тодор Николовски, Скопје. 

(5855) 
Свидетелство за завршено I клас, издадено од 

Сообраќајниот училишен центар во Скопје на име 
Младен Стојановски, Скопје. (5856) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Спасо Симонови^ е. 
Росоман, Кавадарци. (5857) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванче Здравевски, Скопје. (5858) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Асибе Адемова, Скопје. (5859) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ирмизат Сулејманова, Скопје. (5860) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Азис Личина, Скопје. 

(5861) 
Свидетелство за завршена П година издадено 

од СУЦ во Скопје на име Слободан Арсов, Скопје. 
(5862) 

Свидетелство за завршена I и П година СУЦ 
во Скопје на име Живко Стефановски, Скопје. 

(5863) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Благоја Миленковски, Скопје. (5864) 
Полномошно за набавка на материјали бр. 33 од 

23. I. 1968 година, издадено од Електро-инсталатер-
ската задруга „Никола Тесла" — Скопје на име 
Владимир Поповски, Скопје. (5865) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Трпе Бабунски, Скопје. (5866) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Нурија Рами и Ирфан Рамаданов^, 
Скопје. <5867) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марко Павловски, Скопје. (5868) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катерина Георгиевска, Скопје. (5869) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алија Љатифов, Скопје. (5870) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Милица и Миодраг Пантиќ, Скопје. 

(5872) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Никола Митрев, Скопје. (5873) 
Свидетелство за завршен П клас педагошка гим-

назија во Скопје на име Милка Дам јановска, 
Скопје. (5874) 

Свидетелство за завршена I година педагошка 
гимназија во Скопје на име Оливера Белковска, 
Скопје. (5875) 

Здравствена легитимација на име Ејуп Беџети, 
е. Јажинце, Тетово. (5881) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Битола на име Милева 
В. Јанкулова, ул. „Стив Наумов" бр. 131, Битола. 

(5882) 
Свидетелство за завршен матурски испит, изда-

дено од Гимназијата „Ацо Русковски" — Берово 
на име Кирил Глигоров Рушевски, Берово. (5883) 

Здравствена легитимација бр. 13177, издадена од 
Пробиштип на име Марко Стоименов, ул. „Радин 
Мост" Кратово. (5884) 

Свидетелство од П година, издадено од Рудар-
ског училиште „Илија Игески — Цветан" — При-
леп на име Љубомир Костадиновски, е. Секирци. 
Прилеп. (5885̂  

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Љубица Мирческа, ул. 
„Ристе Секиранец" бр. 12, Прилеп. (5886) 

Свидетелство од I година издадено од Рударско-
то училиште „Илија Игески — Цветан" — Прилеп 
на име Љубомир Костадиновски, е. Секирци, При-
леп. (5887) 

Свидетелство на име Бојка Данова, ул, „Слав-
јанска" бр. 20, Т. Велес. (5888) 

Свидетелство на име Лидија Андреева, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 22, Т. Велес. (5889) 

Здравствена легитимација на име Киро А. Ге-
лев, Кавадарци. (5890) 

Здравствена легитимација на име Љубица В. 
Чепреганова, Кавадарци. (5891) 

Работна книшка на име Селман Бајрам Сел-
ман, е. Џепчиште, Тетово. (5892) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Слободанка Т. Наумов-
ска, е. Поешево, Битола. (5893) 

Здравствена легитимација на име Нафи Али-
евски, Бул. „1 мај" бр. 18, Битола. (5894) 

Ученичка книшка од VI одделение издадена од 
Училиштето „Бр. Миладинови" Прилеп на име Ма-
рија Николоска ,ул. „М. Козар" бр. 4, Прилеп. (5895) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена од 
Училиштето „Добре Јованоски" — Прилеп на име 
Киро Цветкоски, ул. „Авала" бр. 2, Прилеп. (5896) 

Свидетелство за завршен испит издадено од 
Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Ата-
нас Василевски, е. Небрегово, Прилеп. (5897) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Стана Ѓорѓиоска, ул. „М. Пијаде" 
бр. 178, Прилеп. (5898) 

Здравствена легитимација бр. 4202, издадена од 
КЗСО — Крушево на име Стеван Сиркоски, е. Ал-
данци, Крушево. (5899) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Ресен на име Трајче Ристевски, Ресен. 

(5900) 
Свидетелство за завршен I клас СЕЦ — Т. Ве-

лес на име Блага Најдова, ул. „Београдска" бр. 21а, 
Т. Велес. (5901) 

Свидетелство за завршен П клас во СЕЦ „Јон-
че Тесличков" — Т. Велес на име Лазар Мирсинов, 
ул. „Н. Карев" бр. 1, Т. Велес. (5903) 

Свидетелство од VI одделение издадено од Учи-
лиштето „Благој Кирков" — Т. Велес, на име Менка 
С. Мицева, ул. „Пречанска" бр. 15, Скопје. (5904) 

Здравствена легитимација на име Петре Заков, 
ул. „Славјанска" бр. 2, Т. Велес. (5905) 

Здравствена легитимација на име Душан П. 
Нацев, ул. „12 другари" бр. 52, Кавадарци. (5906) 

Здравствена легитимација на име Иван Стоја-
нов, е. Глишиќ, Кавадарци. (5907) 

Здравствена легитимација на име Горѓи Васи-
лев, е. Марена, Кавадарци. (5908) 

Свидетелство бр. 475 за Ш година издадено од 
Гимназијата „Панче Попоски" — Гостивар на име 
Марин Максимоски, е. Беловиште, Гостивар. (5909) 

Свидетелство за I година на име Милка Мило-
шевска, ул. „Г. Делчев" бр. 19, Гостивар. (5910) 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО — 
Филијала — Берово на име Лилјана Симовска, Бе-
рово. # (5911) 

Здравствена легитимација на име Јорданка То-
дорова, е. Тркање, Кочани. (5912) 

Здравствена легитимација бр. 10720 на име То-
де Јорданов, ул. „Стр. Ербапче", бр. 98, Кочани. 

(5913) 
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КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ТРГОВСКОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ „КЛЕПА" — ГРАДСКО 
р а с п и ш у ва 

К О Н К У Р С 
за ДИРЕКТОР на работната организација (ре-

избор) 
Кандидатите покрај општите услови треба да ги 

исполнуваат и следните услови: 
1. да има високо образование, економски или 

правен факултет со 3 (три) години работен стаж 
на раководно работно место по завршување на фа-
култетот. 

2. Да има виша школа со 5 (пет) години работен 
стаж, по завршувањето на школата, од кои 2 (две) 
години на раководно работно место. 

3. Да има завршено средна школа со 10 (десет) 
години работен стаж во производна или трговска 
работна организација. 

Конкурсот ќе биде отворен 15 (петнаесет) дена 
од објавувањето. 

Заинтересираните кандидати да достават молби 
со куса биографија и потребни документи. Доку-
ментите да се доставуваат до Трговското претпри-
јатие „Клепа" — Градско. 

Од Конкурсната комисија. (2085) 

Советот на Основното училиште „Светозар Вукмано-
виќ—Темпо" од с. Белчишта, општина Охрид 

распишува 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за прием на еден приправник по ОТО со дополна 
на друг сроден предмет 

УСЛОВИ: 
Кандидатите да имаат завршено педагошка акаде-
мија-соодветна група. 
Пријави со сите потребни документи се доставуваат 
до Советот на Училиштето. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. 

Од Советот на училиштето. (204в) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ВЕТЕРИНАРНА-
ТА СТАНИЦА МАКЕДОНСКИ БРОД 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за ветеринарен лекар во Ветеринарната станица 
— Македонски Брод 

Услови: Завршен ветеринарен факултет 
Личен доход според Правилникот за распредел-

ба на личните доходи во Станицата. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до комисијата. 
Конкурсот е отворен до пополнување на работ-

ното место. 
Од Конкурсната комисија. (2047) 

СОДРЖИНА 
Страна 

28^/Правилник за начинот на вршење на жи-
V госување и издавање пропратним за по-

сечено дрво — — — — — — — — 585 
286. Упатство за образец на легитимацијата на 

шумарски инспектор — — — — — — 586 
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