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61. 62. 
Врз основа на член 25, став 4 од Законот за из-

бор на делегати во соборите на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ф е -
вруари 1974 година, и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 26 февруари 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Се именуваат претседател, членови и нивни 
заменици на Републичката изборна комисија и тоа: 

а) за претседател Славе Петровски, судија на 
Врховниот суд на Македонија, а за негов заменик 
Сотир Делидинков, судија на Врховниот суд на Ма-
кедонија; 

б) за секретар Никола А л е к о в с к и , општестве-
но-политички работник (досегашен секретар на Ко-
мисијата), а за негов заменик Илија Таневски, со-
ветник во Собранието на СРМ; 

в) за членови: 
1. Владо Црвенковски, раководител на група во 

Републичкиот секретаријат за законодавство и ор-
ганизација, а за негов заменик Никола Коневски, 
самостоен советник во Републичкиот секретаријат 
за законодавство и организација; 

2. Ж и в к о Атанасовски, дипломиран правник, 
општествено-политички работник во Р К ССРНМ, а 
за негов заменик Данаил Коложеговски, политолог, 
општествено-политички работник во Р К ССРНМ; и 

3. м-р Славко Телевски, секретар на Републич-
киот одбор на синдикатот за општествени дејности, 
а за негов заменик Перо Наумовски, стручен сора-
ботник во Претседателството на Сојузот на синди-
катите на Македонија. 

II 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престануваат да важат одлуките на Собра-
нието за именување членови и нивни заменици иа 
Републичката изборна комисии за избор на прате-
ници на Собранието на СРМ и за избор на одбор-
ници на општинските собранија („Службен весник 
на СРМ" број 5/69). 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-499 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

Врз основа на член 15 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 8/74), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат избори за делегати во сите 
собори на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

2. Изборите за делегати во Соборот на здруже-
ниот труд и во Соборот на општините ќе се одр-
ж а т на 22 април 1974 година. 

3. Изјаснувањето за изборот на делегатите во 
Општествено-политичкиот собор ќе се изврши на 
22 април 1974 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а пропи-
шаните рокови ќе течат од 10 март 1974 година. 

Број 03-553 
6 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

63. 

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 8/74), Републичката изборна 
комисија за спроведување изборите за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27. II. 1974 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИ 
ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За спроведување изборите за избор на делегати 
во соборите на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија се именуваат членови на оп-
штински изборни комисии за избор на делегати во 
соборите на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и тоа: 
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1. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — БЕ-
РОВО 

Претседател — Васил Каширски, дипломиран 
правник, Општински суд Берово, а за негов заме-
ник Александар Соколовски, дипломиран правник, 
Општински суд Берово; 

Секретар — Стојан Трошански, дипломиран 
правник, секретар на Собранието на општината, а за 
негов заменик Јован Чичаковски, дипломиран праз-
ник, правен референт во АТШ — Берово; и 

Член — Васил Брашнарски, правник, началник 
на одделение во СО — Берово, а за негов заменик 
Бранко Аџиски, дипломиран правник, правен ре-
ферент во Керамидната индустрија „Црвена Звез-
да" — Пехчево. 

2. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — Б И -
ТОЛА 

Претседател — Ристо Георгиевски, дипломиран 
правник во СО — Битола, а за негов заменик Со-
тир Прчковски, дипломиран правник во СО — Би-
тола; 

Секретар — Крсте Велјановски, дипломиран 
правник во СО Битола, а за негов заменик Горги 
Здравевски, правник во СО — Битола; и 

Член — Илија Петровски, дипломиран правник, 
Окружно јавно обвинителство, Битола, а за негов 
заменик Вангел Груевски, дипломиран правник во 
СО — Битола. 

3. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — МА-
КЕДОНСКИ БРОД 

Претседател — Димитар Димоски, дипломиран 
правник — Општински суд Кичево ,а за негов за-
меник Драган Коруноски, дипломиран правник — 
Општинско јавно обвинителство — Кичево; 

Секретар — Зоран Маркоски, секретар на СО, 
а за негов заменик Столе Тренкоски, општински су-
дија за прекршоци — Македонски Брод; и 

Член — Спасе Дамчевски, шеф на отсек во СО, 
а за негов заменик Стојко Стојкоски, ш е ф на отсек 
во СО — Македонски Брод. 

4. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — ВА-
ЛАНДОВО 

Претседател — Мира Петкова, дипломиран 
правник, секретар на СО, а за заменик Киро Тан-
чев, дипломиран правник, секретар на ООЗТ „Југо-
тутун" — Валандово; 

Секретар — Митко Ташев, правник, началник 
на одделение во СО — Валандово, а за негов заме-
ник Горги Лазаров, правник, началник на одделе-
ние во СО — Валандово; и 

Член — Крсте Глигоров, правник, општински 
судија за прекршоци, а за негов заменик Тодор 
Атанасов, правник, референт по ЦЗ — Валандово.^ 

5. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — ВИ-
НИЦА 

Претседател — Славе Стефанов, дипломиран 
правник, а за негов заменик Зафир Зафиров, дип-
ломиран правник — Виница; 

Секретар — Илија Андонов, правник, а за не-
гов заменик Наки Зафировски, правник — Вини-
ца; и 

Член — Симо Николовски, правник, а за негов 
заменик Горѓи Анакиев, правник — Виница. 
I 
6. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — ГЕВ-

ГЕЛИЈА 
Претседател — Ристо Танев, дипломиран праз-

ник, Општински суд Гевгелија, а за негов заменик 
Томе Карајков, дипл. правник — Општински суд 
Гевгелија; 

Секретар — Максим Прошев, началник на од-
деление во СО Гевгелија, а за заменик Нада Олум-
чева, референт во СО — Гевгелија; и 

Член — Иван Николов, дипломиран правник, Оп-
штинско јавно правобранителство, а за негов за-
меник Костадин Делиџаков, дипломиран правник, 
Општиснки суд — Гевгелија. 

7. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — ГО-
СТИВАР 

Претседател — Витко Матески, дипломиран 
правник — Општински суд Гостивар, а за негов за-
меник Васе Костоски, дипломиран правник — Оп-
штински суд — Гостивар; 

Секретар — Акиф Рамадани, началник на од-
деление во СО — Гостивар, а за негов заменик 
Бошко Стефаноски, референт во СО — Гостивар; и 

Член — Вера Ѓорѓиевска, ш е ф на биро, а за 
заменик Драге Смилески, судија за прекршоци СО 
— Гостивар. 

8. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — ДЕБАР 

Претседател — Шехат Марку, дипломиран 
правник, Општински суд Дебар, а за негов заменик 
Томе Бужаровски, дипломиран правник, Општинско 
јавно обвинителство — Дебар; 

Секретар — Лазо Топаловски, референт во СО 
— Дебар, а за негов заменик Баудин Илница, ре-
ферент во СО — Дебар; и 

Член — Фатон Пачуку, дипломиран правник — 
Општинско јавно обвинителство — Дебар, а за не-
гов заменик Петко Јовчески, Здравствена установа 
„Дебарски Бањи" — Дебар. 

9. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — ДЕЛ-
ЧЕВО 

Претседател — Методи Андонов, дипломиран 
правник — Општински суд Делчево, а за негов за-
меник Ванчо Џонев, дипломиран правник — Оп-
штински суд — Делчево; 

Секретар — Горѓи Џабирски, дипломиран прав-
ник — Општинско јавно правобранителство, а за 
негов заменик Станка Видимлиска, дипломиран 
правник — Општински суд — Делчево; и 

Член — Методи Симоновски, правник, секре-
тар на СО — Делчево, а за негов заменик Станко 
Јовановски, правник, референт во СО — Делчево. 

10. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — ДЕ-
МИР ХИСАР 

Претседател — Трајан К о р д о в с к и , дипломиран 
правник, началник на одделение во СО, а за не-
гов заменик Живко Ивановски, дипломиран прав-
ник — Демир Хисар; 

Секретар — Милан Наумовски, началник на 
одделение и в. д. секретар на СО — Демир Хисар, 
а за негов заменик Петре Шулевски, правник, се-
кретар на ОЗТ „Југотутун" — Демир Хисар; и 

Член — Свилко Крстевски, началник на оддз-
ление во СО — Демир Хисар, а за негов заменик 
Иван Петревски, правник, референт во СО — Де-
мир Хисар. 

11. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — КА-
ВАДАРЦИ 

Претседател — Мирослав Маневски, дипломи-
ран правник, Општински суд Кавадарци, а за не-
гов заменик Димитар Манчев, дипломиран правник 
— Општински суд — Кавадарци; 

Секретар — Перо Ристовски, дипломиран прав-
ник, Општинско јавно правобранителство, а за не-
гов заменик Диме Јанев, правник, началник на од-
деление во СО — Кавадарци; и 
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Член — Вера Заркова, дипломиран правник, на-
чалник на одделение во СО — Кавадарци, а за за-
меник Ѓуро Стојановиќ, дипломиран правник во 
„Тиквеш-Транс" — Кавадарци. 

12. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — К И -
ЧЕВО 

Претседател — Круме Китески, дипломиран 
правник, Општински суд — Кичево, а за негов за-
меник Милчо Антоски, дипломиран правник, Оп-
штински суд — Кичево; 

Секретар — Слободан Ба јрактареви^ дипломи-
ран правник, началник на одделение во СО — Ки-
чево, а за негов заменик Весел Јашари, дипломи-
ран правник во СО — Кичево; и 

Член — Љубомир Богески, дипломиран прав-
ник, началник на одделение во СО — Кичево, а за 
негов заменик Цветан Данилоски, референт во СО 
— Кичево. 

13. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — КО-
ЧАНИ 

Претседател — Јане Велински, дипломиран 
правник, Општински суд — Кочани, а за негов за-
меник Раде Филипов, дипломиран правник, Оп-
штински суд — Кочани; 

Секретар — Горѓи Костов, дипломиран правник, 
секретар на СО — Кочани, а за негов заменик Ла-
зар Андонов, дипломиран правник, началник на 
одделение во СО — Кочани; и 

Член — Драган Георгиев, дипломиран правник 
— правен референт во водостопанската организа-
ција Кочани, а за негов заменик Иван Михов, 
правник — ш е ф на отсек во СО — Кочани. 

14. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — К Р А -
ТОВО 

Претседател — Јован Колевски, дипломиран 
правник — Општински суд — Кратово, а за негов 
заменик Методи Ивановски, дипломиран правник 
— Општински суд — Коатово; 

Секретар — Ратко Петровски, секретар на СО — 
Кратово, а за негов заменик Елица Анастасова, на-
чалник на одделение во СО — Кратово; и 

Член — Петко Михајловски, началник на од-
деление во СО — Кратово, а за негов заменик Иван 
Маневски, секретар на „Силекс" — Кратово. 

15. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — К Р И -
ВА ПАЛАНКА 

Претседател — Славче Николовски, дипломиран 
правник — секретар на СО, а за негов заменик 
Симо Ристовски, дипломиран правник — Општин-
ско јавно обвинителство — Крива Паланка; 

Секретар — Јордан Стефановски, дипломиран 
правник, началник на одделение во СО — Крива 
Паланка, а за негов заменик Ѓоко Алексовски, дип-
ломиран правник — Општински суд — Крива Па-
ланка; и 

Член — Денко Мишевски, дипломиран правник, 
началник на одделение во СО — Крива Паланка, 
а за негов заменик Стојко Антовски, правник — 
началник на одделение во СО — Крива Паланка. 

16. ОПШТИНСКА ИЗВОРНА КОМИСИЈА — КРУ-
ШЕВО 

Претседател — Кочо Хаџи-Лега, дипломиран 
правник, трговско претпријатие „Универзал" — Кру-
шево, а за негов заменик Милан Сазданоски, дип-
ломиран правник, Општински суд — Крушево; 

Секретар — Сотир Меле, дипломиран правник, 
началник на одделение во СО — Крушево, а за 

негов заменик Кочо Иваноски, дипломиран прав-
ник во претпријатието за откуп и обработка на ту-
тун „Нико Доага" — Крушево; и 

Член — Михајло Нака, дипломиран правник, 
началник на одделение во СО — Крушево, а за не-
гов заменик Тодор Гонда, дипломиран правник, 
Авто-турист — Крушево. 

17. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — КУ-
МАНОВО 

Претседател — Радомир Каревски, дипломиран 
правник — Општински суд — Куманово, а за негов 
заменик Трајко Димитриевски, дипломиран правник 
— Општински суд — Куманово; 

Секретар — Јаков Станковић, дипломиран прав-
ник, правен советник во СО — Куманово, а за не-
гов заменик Здравка Ланчевска, дипломиран прав-
ник, ш е ф на служба во СО — Куманово; и 

Член — Џемаил Османи, дипломиран правник — 
Општински суд — Куманово, а за негов заменик 
Стојан Телевски, правник, референт во СО — Ку-
маново. 

18. ОПШТИНСКА ИЗВОРНА КОМИСИЈА — 
НЕГОТИНО 

Претседател — Цветко Стојковски, дипломиран 
правник, секретар на СО, а за негов заменик 
Мишко Мишев, дипломиран правник — Неготино; 

Секретар — Ристо Деловски, правник — ре-
ферент во СО — Неготино, а за негов заменик 
Васил Јовановски, правник — Општински судија 
за прекршоци, и 

— Член — Павлина Божинова, работник во 
Општинскиот комитет на СКМ — Неготино, а за 
заменик Николу Димитров, правник — референт 
во СО — Неготино. 

19. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
ОХРИД 

Претседател — Никола Крлески, дипломиран 
правник, Општински суд — Охрид, а за негов за-
меник Руе Салиески, дипломиран правник СО — 
Охрид; 

Секретар — Ѓоре Смилевски, правник, рефе-
рент во СО — Охрид, а за негов заменик Наум 
Кувенџиевски, правник, референт во СО — Ох-
рид; и 

Член — Јонче Ристевски, дипломиран правник 
— ш е ф на Бирото за собраниски работи, а за не-
гов заменик Крсте Крстановски, правник — ре-
ферент во СО — Охрид. 

20. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
ПРИЛЕП 

Претседател — Владимир Тренковски, дипло-
миран правник, Општински суд — Прилеп, а за 
негов заменик Ж и в к о Магдески, дипломиран 
правник — секретар на СО — Прилеп; 

Секретар — Трајко Биноски, виши референт 
во СО — Прилеп, а за негов заменик Трајко Таб-
л е т и , дипломиран правник — ш е ф на Службата 
за давање правна помош — Прилеп; и 

Член — Ѓоре Наумоски, дипломиран правник 
— ш е ф на отсек во СО — Прилеп, а за негов за-
меник Вета Стојаноска, дипломиран правник, уп-
равно-правен референт во СО — Прилеп. 

21. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
ПРОБИШТИП 

Претседател — Миле Стоименовски, дипломи-
ран правник, началник на одделение во СО — 
Пробиштип, а за негов заменик Мите Славевски, 
дипломиран правник во Рудници „Злетово-Саса" 
— Пробиштип; 
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Секретар — Стојан Максимовски, дипломиран 
правник, секретар на СО — Пробиштип, а за не-
гов заменик Стојан Маневски, секретар во Руд-
ници „Злетово-Саса" — Пробиштип, и 

Член — Стојле Стојковски началник на од-
деление во СО — Пробиштип, а за негов заменик 
Нане Нуиевски, правник — референт во С о — 
— Пробиштип; 

22. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
РАДОВИШ 

Претседател — Лазар Георгичков, дипломиран 
правник — Општински суд — Радовиш, а за не-
гов заменик Добрин Казанџиев, дипломиран прав-
ник — Општински суд Радовиш, 

Секретар — Симеон Петров, секретар на СО 
— Радовиш, а за негов заменик Методи Форев, 
правен советник во СО — Радовиш, и 

Член — Евтим Манев, Јавно правобранител-
ство — Радовиш, а за негов заменик Ванчо Димов, 
судија за прекршоци во СО — Радовиш. 

23. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
РЕСЕН 

Претседател — Сабит Кранли, дипломиран 
правник — Општински суд — Ресен, а за негов 
заменик Слободанка Каролиева, дипломиран прав-
ник — Општински суд — Ресен, 

Секретар — Анастас Милевски, дипломиран 
правник — секретар на СО — Ресен, а за негов 
заменик Лазар Најдовски, дипломиран правник — 
Општинско јавно правобранителство — Ресен; и 

Член — Добривој Котевски, дипломиран прав-
ник — референт во СО — Ресен, а за негов за-
меник Круме Наумовски, правник — судија за 
прекршоци — Ресен. 

24. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

Претседател — Душко Давчев, дипломиран 
правник — Општински суд — Свети Николе, а за 
негов заменик Драги Златев, дипломиран прав-
ник, Општински суд — Свети Николе; 

Секретар — Ангел Манев, правник — секре-
тар во СО — Свети Николе, а за негов заменик 
Бранко Стаменков, дипломиран правник — Јавно 
правобранителство на општината Свети Николе; и 

Член — Лазаринка Трајкова, дипломиран 
правник — судија за прекршоци, а за заменик 
Јордан Јачев, ш е ф на отсек во СО — Свети Ни-
коле. 

25. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
СКОПЈЕ 

Претседател — Блажо Петковски, дипломиран 
правник, Окружен суд — Скопје, а за негов за-
меник Атанас Спасов, дипломиран правник, Окру-
жен суд — Скопје; 

Секретар — Ристо Дика, дипломиран правник 
— Собрание на град Скопје, а за негов заменик 
Љубе Петровски, дипломиран правник — Собра-
ние на град Скопје; и 

Член — Доце Стојановски, дипломиран прав-
ник — Собрание на град Скопје, а за негов за-
меник Јордан Николовски, правник — Собрание 
на град Скопје. 

26. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
СТРУГА 

Претседател — Јонче Белески, дипломиран 
правник Општински суд, а за негов заменик 
Јордан Кочоски, дипломиран правник — Општин-
ски суд — Струга; 

Секретар — Ристо Башуроски, дипломиран 
правник — секретар на СО — Струга, а за негов 

заменик Чедомир Нелоски, дипломиран правник — 
Општинско Јавно правобранителство; и 

Член — Ѓорше Трај коски, правник — референт 
за избори — СО — Струга, а за негов заменик 
Перо Гоџо, дипломиран правник — референт во 
ХЕ „Глобочица" — Струга. 

27. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
СТРУМИЦА 

Претседател — Димитар М. Витанов, дипло-
миран правник, Општински суд — Струмица, а за 
негов заменик Никола Јаков, дипломиран правник 
— Општински суд — Струмица; 

Секретар — Лазар Караколев, Општинско јав-
но правобранителство — Струмица а за негов за-
меник Ристо Ѓорѓиев, дипломиран правник — ре-
ферент по нормативна дејност во Струмица; и 

Член — Борис Палазов, раководител на Служ-
бата за правна помош на Општината, а за негов 
заменик Иван Гоцев, раководител на судиите за 
прекршоци на Општината Струмица. 

28. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
ТЕТОВО 

Претседател — Александар Захариевски, ди-
пломиран правник, Општински суд — Тетово, а за 
негов заменик Стојан Ѓорѓиевски, дипломиран 
правник — Општински суд — Тетово; 

Секретар — Живко Коцевски, дипломиран 
правник, секретар на Со — Тетово, а за негов за-
меник Мемети Ајет, дипломиран правник во СО 
— Тетово; и 

Член — Бесими Неџбедин, дипломиран прав-
ник во СО — Тетово, а за негов заменик Киро Јо-
ваноски, дипломиран правник во СО — Тетово. 

29. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

Претседател — Љупчо Бојаџиев, дипломиран 
правник, Општински суд Т. Велес, а за негов за-
меник Круме Мајсторов, дипломиран правник, Оп-
штински суд — Титов Велес, 

Секретар — Крум Илиев, дипломиран правник 
— референт во СО — Титов Велес, а за негов за -
меник Благојка Божикова, дипломиран правник 
— правен референт во СО — Титов Велес; и 

Член — Тихомир Смилев, дипломиран правник 
— секретар на Металната индустрија „БРАЌО" — 
Титов Велес, а за заменик Трајче Петров, дипло-
миран правник — секретар во Ф-ка за масло 
„Благој Горев" — Титов Велес. 

30. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — 
ШТИП 

Претседател — Димитар Василев, дипломиран 
правник, Окружен суд — Штип, а за негов заме-
ник Љубен Велков, дипломиран правник — Ок-
ружен суд — Штип; 

Секретар — Ангел Кулаков, референт во СО 
— Штип, а за негов заменик Никола Стој невски, 
референт во СО — Штип; 

Член — Томе Парчаклиев, дипломиран прав-
ник — Окружен суд во Штип, а за негов заменик 
Димко Трајчев, дипломиран правник — Општин-
ски суд — Штип. 

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

Бр. 4 
27 февруари 1974 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алековски, е. р. Славе Петровски, е. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по правната работа на тужителот Комерци-
јално-инвестициона банка од Скопје, како право-
приемник на Градскиот фонд за станбена изградба 
на град Скопје, против тужениот Гаров Методија 
од Скопје, ул. „761" бр. 13, сега со непознато место 
на живеење, за неосновано збогатување, вредност 
18.522,28 динари. 

Се повикува тужениот Методија Гаров во рок од 
30 дена да се јави во судот или да ја достави сво-
јата сегашна адреса. Во спротивно ќе му биде по-
ставен привремен старател во смисла на член 77 
од ЗИП, кој ќе ги застапува неговите интереси во 
предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2445/72 од 
24. ХИ. 1973 година. (24) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Трајанка Георгиевска, 
по татко Пешевска, од Скопје, против тужениот 
Љубин Георгиевски, сега во Канада со непознато 
место на живеење, за развод на брак. 

Се поканува тужениот Љубин Георгиевски во 
рок од триесет дена по објавувањето на огласот да 
се јави лично на судот или да ја соопшти својата 
адреса. Во спротивно ќе му се определи привремен 
старател кој ќе го застапува во овој спор до завр-
шувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 406/73. (27) 

Пред Окружниот суд во Скопје, тужителот 
Стоимен Ангелевски од село Орланци, СО Кичево, 
има поднесено тужба против Зарифа Ангелеска, ро-
дена Муховиќ, сега со непозната адреса. Се пови-
кува тужената во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас да ја соопшти на судот сегашната 
своја адреса или пак да именува полномошник. Во 
спротивно ќе и биде определен привремен старател 
кој ќе ги застапува нејзините интереси во оваа по-
стапка. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1664/73. (23) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пар-
нична постапка по правната работа на тужителот 
Радослав Марко Живадиновиќ од Титов Велес, ул. 
„Коле Неделков" бр. 27, против тужената Јованка 
Стојадин Живадинови^ родена Цветковиќ од село 
Горно Оризари, Титов Велес, сега на привремена 
работа во странство со непозната адреса, за развод 
на брак. 

Се задолжува тужената Јованка Живадиновиќ 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се 
јави лично во судот или да ја достави својата се-
гашна адреса. Во спротивно ќе и биде определен 
привремен застапник во смисла на член 77 од ЗИП, 
кој ќе ги застапува нејзините интереси во пред-
метниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1270/73 од 
14. I. 1974 година. (29) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп заведен е 
спор по тужбата на тужителот Пантелеј Николов 
Матракоски од Прилеп, ул. „Ботжа Талески" бр. 102, 
поднесена против тужените Ристо-Ицко Николов 
Матракоски од Прилеп, ул. „Егејска" бр. 36 и Ки-
рил Николов Матракоски од Прилеп, сега во САД 
со непозната адреса, за признавање на право на 
сопственост и владение на недвижен имот, вред-
ност 5.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Кирил Николов Матра-
коски од Прилеп кој сега живее во САД со непо-
зната адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ", да се јави 
при Општинскиот суд во Прилеп и да ја достави 
својата адреса. 

Во спротивно судот го определува за привремен 
старател лицето Матракоски Стеван од Прилеп, ул. 
„Пиринска" бр. 67, кој ќе го застапува горенаведе-
ниот до завршувањето на спорот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Прилеп, П. бр. 939/72. (25) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Прилеп е заведен 
спор по тужбата на тужителот Ристо Марков Трај -
коски од Прилеп, ул. „Петта прилепска бригада" 
бр. 92, поднесена против тужениот Мустафа Исла-
мов Селимоски од село Канатларци, сега надвор 
од СФРЈ со непозната адреса, за исполнување на 
договор за купопродажба, вредност 3.600,00 динари. 

Се повикува тужениот Мустафа Исламов Сели-
моски од село Канатларци, сега со непозната ад-
реса, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ" да се јави при Оп-
штинскиот суд во Прилеп и да ја достави својата 
адреса. 

Во спротивно судот го определува за привремен 
старател лицето Вртаноски Јордан од Прилеп, ул. 
„Борка Талески" бр. 87, кој ќе го застапува горе-
наведениот до завршувањето на спорот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Прилеп, П. бр. 730/73. (26) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот штембил под назив: „Претпријатие 

за уметничка изработка на накити од племенити 
метали „Рубин" — Скопје Продавница бр. 6 — Те-
тово", се огласува за неважен. (3342) 

Загубениот округли печат под назив: „Основно 
училиште „Андреја Савевски Кикиш" — Тетово 
СРМ", се огласува за неважен. (3401) 

Загубениот четвртасти печат под назив: „Волан" 
— Љубљана Стовариште Скопје ул. „Н. Вапцаров" 
бр. 41", се огласува за неважен. (3632) 

Загубениот печат под назив: „Предузеќе „Гео-
физика" Скопје, Управа више радилишта Бања Лу-
ка", се огласува за неважен. (84) 

Округли печат под назив: „Занаетчиско прет-
пријатие „Електрометал" — ул. „120" бр. 2 — Те-
тово", се огласува за неважен. (279) 

Округли печат под назив: „Здравствен дом на 
железничарите, специјалистички диспанзери — 
Скопје", се огласува за неважен. (280) 

Округли печат под назив: „Здружение на бор-
ците од НОВ „Зеф Љуш Марку" „Кале" — Бутел I 
— Скопје", се огласува за неважен. (286) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Станка и Ивица Богески, Скопје. 

(1501) 
Воена книшка издадена од Постојна на име 

Мухамед Емин, Скопје. (1502) 
Свидетелство за II година, издадено од Гимна-

зија „Орце Николов" — Скопје на име Јован 
Пановски, Скопје. (1503) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Стефковски, Скопје. (1504) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Муамед Исеини, Скопје. (1505) 
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Работна книшка издадена од Кочани на име 
Игњат Јанев, Скопје. (1506) 

Свидетелство бр. 39 за завршено IV одделение, 
издадено од Осмолетката „Кирил и Методија" —• 
е. Здуње на име Милан Трпевски, е. Здуње, М. 
Брод. (1507) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Зорка Васил ева, Скопје. (1503) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Татјана Арсова, Скопје. (1510) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Милан Бошковски, Скопје. (1511) 

Воена книшка издадена од Нови Сад на име 
Мустафа Мустафов, Скопје. (1512) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горан Анастасов, Скопје. (1513) 

Индекс бр. 14021, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Персида Диванисова, 
Скопје. (1514) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Загорка Митева, с. Оризари, Ко-
чани. (1515) 

Воена книшка издадена од Охрид на име Дра-
ги Здравески, Скопје. (1516) 

Индекс бр. 18345, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Вера Невчева, Скопје. 

(1517) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љуљета Аџами, Скопје. (1518) 
Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ 

,.Злате Малакоски" — Гостивар на име Осман Ке-
рими, е. Коњари, Кичево. (1519) 

Свидетелство од II клас, издадено од Учили-
штето „М. Ацев" — Прилеп на име Христина Ми-
јачевска, ул. „Б. Талески" бр. 94, Прилеп. (1520) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Н. Тесла" — е. Дупјачани на име Ки-
рил Талески, ул. „Поп Спасе Икономов" бр. 33, 
Прилеп. (1521) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мило-
рад Велески, ул „К. Јосифоски" бр. 209а, Прилеп. 

(1522) 
Свидетелство бр. 24/44 за VIII одделение, изда-

дено од Основното училиште „Аце Мирчев" — е. 
Локвица на име Борис М. Китаноски, е. Орашје, 
Титов Велес. (1523) 

. Работна книшка бр. 1454 на име Азис Дурми-
ши, е. Селце, Тетово. (1524) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вело 
Стојчески, е. Теарце, Тетово. (1525) 

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ 
— Тетово на име Џеваире Џељадини, ул. „11 но-
ември" бр. 24, Куманово. (1534) 

Возачка дозвола бр. 169, издадена од ОВР — 
Кратово на име Блаже Смиљковски, е. Књажево, 
Кратово. (1535) 

Свидетелство за завршено V одделение, изда-
дено од ОПУ — е. Калиманци на име Димитар 
ѓорѓијев, е. Калиманци, Виница. (1536) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „М. Пијаде" — Прилеп на име Дука-
динка Стојаноска, ул. „Егејска" бр. 15, Прилеп. 

(1537) 
Свидетелство за II клас хемиско училиште на 

име Јорданка Велеска, е. Браилово, Прилеп. (1533) 
Ученичка книшка на име Џемил Махмуд и, ул. 

„Т. Бобановски" бр. 16, Гостивар. (1539) 
Свидетелство за I клас гимназија, издадено од 

Гимназијата „А. Русковски" — Берово на име Да-
финка Бранко Поповска, е. Негрево, Берово. (1540) 

Ученичка книшка од V одделение на име Ха-
сан Агушев, ул. „9" бр. 63, н. Драчево, Скопје. (1541) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Пецо Даскало" — е. Долнени на име 
Пецо Стој чески, е. Новоселани, Прилеп. (1542) 

Свидетелство од VIII одделение на име Рефет 
Мустафа, е. Синичане, Тетово. (1543) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Н. Тесла" — е. Дупјачани, на име 
Киро Ангелоски, ул. „Д. Нареднико" бр. 11, При-
леп. (1544) 

Свидетелство од II клас на име Загорка Јова-
носка, ул. „М. Пијаде" бр. 1т/1, Прилеп. (1545) 

Ученичка книшка од III одделение, издадена 
од Училиштето „Јордан Константинов-Џинот" — 
Титов Велес на име Сељман Јашаров, ул. „Богдан 
Караманов" бр. 79, Титов Велес. (1547) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љиља-
на Николоска, ул. „В. Кидрич" бр. 116, Тетово. 

(1548) 
Работна книшка бр. 139 на име Ружди Руши-

ти, е. Топлица, Гостивар. (1549) 
Свидетелство од I година, издадено од ЕМУЦ 

„Злате Малакоски" — Гостивар на име Фесели Фа-
рис, е. Боговиње, Гостивар. (1550) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Лила Србинова, е. Буково, Битола. 

(1551) 
Свидетелство од I клас, издадено од Тутунско-

то училиште „Н. X. Орде Чопела" — Прилеп на 
име Купенка Јанкулоска, е. Гор. Дивјаци, Кру-
шево. (1552) 

Свидетелство од II клас, издадено од ХПУ „Б. 
Талески" — Прилеп на име Митко Пендев, з^л. 
„ЈНА" бр. 33, Кавадарци. (1553) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Виолета Филипови!^, ул. „ЈНА" бр. 4, Куманово. 

(1554) 
Свидетелство за I година на име Јосип Панов, 

ул. „41" бр. 26, Скопје. (1555) 
Ученичка книшка од VI до VIII одделение на 

име Низамедин Саити, е. Доброште, Тетово. (1556) 
Свидетелство за VIII одделение на име Низа-

медин Саити, е. Доброште, Тетово. (1557) 
Здравствена легитимација на име Цена Дума-

н о в а , ул. „Октомвриска" бр. 69, Прилеп. (1558) 
Свидетелство бр. 25 за VII одделение на име 

Димче Б. Николов, ул. „М. Гинева" бр. 6, Титов 
Велес. (1559) 

Работна книшка на име Славе Белкоски, ул. 
„Бр. Смилкоски" бр. 47, Тетово. (1560) 

Возачка дозвола бр. 2269, издадена од ОВР — 
Тетово на име Никола Филиповски, ул. „ЈНА" бр. 
9, Тетово. (1561) 

Работна книшка на име Омер Омери, ул. „101" 
бр. 14, Тетово. (1562) 

Свидетелство од I година индустриско учили-
ште на име Неџат Османи, е. Туин, Кичево. (1563) 

Свидетелство од I клас ЕМУЦ „Злате Мала-
в с к и " — Гостивар на име Исмет Елези, е. Пирок, 
Гостивар. (1564) 

Свидетелство од I клас, издадено од ЕМУЦ 
„Злате Малакоски" — Гостивар на име Сефула 
Елези, е. Пирок, Гостивар. (1565) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мара Велевска, ул. „I" бр. 16/1У, 
Битола. (1566) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мевљуде и Зекир-Ерол Камовиќ, 
Скопје. (1392) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Стопанското училиште „Димитар Влахов" — 
Скопје на име Лина Цветковска, Скопје. (1393) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Карпош" — Скопје на име 
Лина Цветковска, Скопје. (1394) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Приштина на име Б л а ж е Наумовски, Скопје. (1395) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име Наим 
Алими, Скопје. (1396) 

Индекс бр. 14437, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Вера Владическа, Скопје. 

(1397) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Коста Каранфилов, Скопје. (1398) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Кадруш Јашари, Скопје. (1399) 
Воена книшка издадена од ВП 1966 — Сарајево 

на име Методи Митев, Скопје. (1400) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Марика Георгиева, Скопје. (1401) 
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Свидетелство за завршен испит за автомехани-
чар, издадено од Училиштето „Киро Бурназ" — 
Куманово на име Витомир Петровиќ, е. Топлу, 
Врањска Бања. (1407) 

Ученичка книшка од V и VI одделение на име 
Беко Заховиќ, е. Г. Оризари, Титов Велес. (1408) 

Работна книшка на име Емин Аљиљи, е. Це-
рово, Тетово. (1410) 

Работна книшка на име Абдилваит Шабани, е. 
Шемшево Тетово. (1411) 

Работна книшка на име Амзи Билали, е. Це-
рово, Тетово. (1412) 

Работна книшка на име Шаип Билали, е. Це-
рово, Тетово. (1413) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „К. Рацин" — Титов Велес на име Стојче Том-
болевски, ул. „Костурска" бр. 47, Титов Велес. (1414) 

Свидетелство на име Зејадин Идризов, е. Г. Ј а -
болчипгге, Титов Велес. (1415) 

Свидетелство од VIII одделение на име Тодор 
Давчев, ул. „Кирил Пејчинов" бр. 26, Титов Велес. 

(1416) 
Свидетелство од I клас гимназија на име Панче 

Дуриков, ул. „Пајак Планина" бр. 7, Титов Велес. 
(1417) 

Работна книшка на име Сали Бајрами, е. Сел-
це, Тетово. (1418) 

Диплома за квалификуван ливец, издадена од 
УЗС „Кочо Рацин" — Битола на име Драган Ми-
л е н о в с к и , ул. „Д. Влахов" бр. 57, Битола. (1419) 

Свидетелство од III година, издадено од Тутун-
с к и училиште во Прилеп на име Загорка Ѓорѓиева, 
Прилеп. (1421) 

Свидетелство издадено од Работничкиот универ-
зитет — Прилеп на име Трајче Поповски, ул. „Ко-
чо Рацин" бр. 9, Прилеп. (1422) 

Работна книшка на име Драгица Мишевска, ул. 
„Г. Делчев" бр. 12, Тетово. (1423) 

Возачка дозвола бр. 3623, издадена од ОВР — 
Тетово на име Боро Трпевски, е. Глоѓи, Тетово. 

(1424) 
Ученичка книшка од I клас, издадена од Гим-

назијата „М. Ацев" — Прилеп на име Стеван Ста-
меноски , ул. „Т^ Сандански" бр. 5, Прилеп. (1425) 

Свидетелство од I година, издадено од АСУЦ 
— Скопје на име Димче Таневски, е. Војница, Ти-
тов Велес. (1426) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зибиде Ракип, е. Камењане, Тетово. (1427) 

Свид етел ство од IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Стив Наумов" — е. Бешиште 
на име Неда Пожарковска, е. Бешиште, Прилеп. 

(1430) 
Индекс издаден од ВЕШ — Прилеп на име Ѓор-

ѓи Апостолов, ул. „Н. Глишиќ" бр. 1, Кавадарци. 
(1431) 

Ученичка книшка од I клас, издадена од Гим-
назијата „М. Ацев" — Прилеп на име Нада Грули-
песка, ул. „М. Пијаде" бр. 2а, Прилеп. (1432) 

Здравствена легитимација издадена од Прилеп 
на име Ице Ташкоски, е. Мажучиште, Прилеп. (1433) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Кр. Мисирков" — е. Ст. Лагово на 
име Димко Јосифоски, е. Волково, Прилеп. (1434) 

Свидетелство од VIII одделение на име И л т а 
Гиноски, ул. „Егејска" бр. 91, Прилеп. (1435) 

Свидетелство за VIII одделение на име Цвета 
Остреска, ул. „Београдска" бр. 36, Прилеп. (1436) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Бранко Бекировски, ул. „Рамановска" бр. 26, Ку -
маново. (1437) 

Уверение за положени општи образовни пред-
мети, издадено од Работничкиот универзитет во 
Титов Велес на име Ангел Пенов, ул. „Г. Димитров" 
бр. 74, Титов Велес. (1439) 

Свидетелство за завршено керамичко училиште 
во Титов Велес на име Петар Готевски, булевар 
„Партизански одреди" бр. 99/2-13, Скопје. (1440) 

Свидетелство за VII одделение на име Илија 
Каџипанов, ул. „Костурска" бр. 37, Титов Велес. 

(1441) 

Здравствена легитимација бр. 18712, издадеш 
од Гостивар на име Ј а х ј а М. Абедини, е. Дебреше, 
Гостивар. (1442) 

Возачка дозвола бр. 1179, издадена од ОВР — 
Гостивар на име Слаѓан Тра јковић ул. „Ж. Б р а ј -
к о в ц и " бр. 53, Гостивар. (1443) 

Возачка дозвола бр. 2503, издадена од Гостивар 
на име Гафур И. Идризи, е. Форино, Гостивар. (1444) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од е. 
Дебреште на име Милорад Јовески, ул. „К. Јоси-
фоски" бр. 209, Прилеп. (1446) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од Училиштето „Р. Левката" — Прилеп на име 
Миодраг Тонески, ул. „С. ѓорѓиоски" бр. 81, При-
леп. (1447) 

Диплома издадена од ТУЦ со практична обука 
— Прилеп на име Добрица Боцеска, ул. „5 брига-
да" бр. 3, Прилеп. (1449) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стево 
Митев, ул. „Солунска" бр. 21, Титов Велес. (1450) 

Работна книшка на име Ацо Божинов, ул. „Ге-
миџиска" бр. 12, Титов Велес. (1451) 

Свидетелство бр. 15 за VIII одделение на име 
Ацо Божинов, ул. „Гемиџиска" бр. 12, Титов Ве-
лес. (1451а) 

Возачка дозвола бр. 1693, издадена од ОВР — 
Тетово на име Диме Јовановски, ул. „ЈНА" бр. 82, 
Тетово. (1452) 

Работна книшка на име Веби Сулемани, е .Дол. 
Палчиште, Тетово. (1453) 

Уверение за самостојно обавување на занает-
чиска дејност — ѕидар, издадено од ОС — Берово 
на име Кирил А. Белчовски, е. Русиново, Берово. 

(1454) 
Уверение бр. 550 за обавување на машинобра-

варски занает, издадено од Берово на име Борис 
Црначки, Берово. (1455) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Богдан Мисерлиовски, Скопје. (1456) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Екрем Рушитовски, Скопје. (1457) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на 
име Рашид Идризи, Скопје. (1458) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јован Стојановиќ, Скопје. (1459) 

Работна книшка издадена од Пробиштип на 
име Генчо Николов, Скопје. (1460) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мунира Шкриел, Скопје. (1461) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „М. Ацев" — Ѓ. Петров на име Петко 
Петрушевски, Скопје. (1462) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Златковиќ, Скопје. (1463) 

Индекс бр. 18665, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Снежана Василевска, 
Скопје. (1464) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кипро Михајл овски, Ѓ. Петров. (1465) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љиљана Саздова, Скопје. (1466) 

Индекс бр. 983, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име ѓорѓи Милев, Скопје. (1467) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Светлана Стојановска, Скопје. (1468) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анастасија Бибова, Скопје. (1469) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ха ј риј е Рамаданова, Скопје. (1470) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Р а и ф Раиф, Скопје. (1471) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славко Златановски, Скопје. (1472) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Манев, Скопје. (1473) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Кирил Трајковски, Скопје. (1474) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорда Николовска, Скопје. (1475) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Дабевски, Скопје, (1476) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гласе Јакимовски, Скопје. (1477) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Мејдин Јусуфовски, Скопје. (1478) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Митар Таневски, Скопје. (1479) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Ристова, Скопје. (1480) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ружа Апостоловска, Скопје. (1481) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Драгица Марковска, Скопје. (1482) 

Службена легитимација издадена од Градското 
сообраќајно претпријатие — Скопје на име Мом-
чило Гавровски, Скопје. (1483) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Лозана Стоичева, Скопје. (1481) 

Свидетелство за II година, издадено од Економ-
ското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на име 
Лозана Стоичева, Скопје. (1485) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јанкула Јанкуловски, Скопје. (1486) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мери Карнатова, Скопје. (1487) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бранислав Тепев, Скопје. (1488) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Призрен на име Драгутин Радиќ, Скопје. (1489) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Николова, Скопје. (1490) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Китан Петровски, Скопје. (1491) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иванка Макариевска, Скопје. (1492) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сабри Зекири, Скопје. (1493) 

Ученичка книшка за V—VIII одделение, изда-
дена од Основното училиште „Вера Циривири-Тре-
на" — Скопје на име Славе Василевски, Скопје. 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Економскиот техникум „Борис Кидрич" — Скоп-
на име Глигор Чавдаров, Скопје. (1495) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопјен а име Живко Милосавлевски, Скопје. (1496) 

Воена книшка издадена од Липљан на име Му-
стафа Гаши, Скопје. (1497) 

Здравствена легимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Гаши, Скопје. (1498) 

Свидетелство за II година, издадено од ЕМУЗУС 
„Коце Металец" — Скопје на име Славе Стојанов-
ски, Скопје. (1499) 

Индекс бр. 1149, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — стоматологија — Скопје на име Петре 
Минов, Скопје. (1500) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Р. Левата" — Прилеп на име Борис 
Бошевски, Титов Велес. (1348) 

Здравствена легитимација на име Сервет Еби-
пи, ул. „Бр. Миладинови" бр. 117, Тетово. (1349) 

Возачка дозвола бр. - 427, издадена од СВР — 
Тетово на име Петре Андоновски, ул. „Б. Кидрич" 
бр. 112, Гостивар. (1350) 

Возачка дозвола бр. 2276, издадена од ОВР — 
Гостивар на име Александар Лазаревски, ул. „ЈНА" 
бр. 201, Гостивар. (1353) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Идриз Јонузи, е. Чајле, Гостивар. (1354) 

Сообраќајна дозвола бр. 2937, издадена од ОВР 
— Гостивар на име Васко Шароски, кеј „Вардар", 
Гостивар. (1355) 

Свидетелство од VIII одделение на име Сулеј-
ман Шефко, ул. „В. Кидрич" бр. 17, Гостивар. (1356) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јагода Кочовска, ул. „Пирин" бр. 1, 
Битола. (1357) 

Работничкиот совет на ООЗТ — водовод — 
електрика, греење — браварска и Собирот на ра-
ботните луѓе на ООЗТ — транспорт — механиза-
ција, во состав на МИП „Единство" — Скопје, 

распишуваат 

К О Н К У Р С 

за пополнување на раководните работни места: 

1. Директор на ООЗТ — Водовод-електрика 
2. Директор на ООЗТ — Греење-браварска 
3. Раководител на ООЗТ — Транспорт и ме-

ханизација и 
4. Раководител на припрема, проектирање, 

анализа и развој. 

УСЛОВИ: 

а) За работното место под 1 и 2: 
— висока, виша или СС подготовка со најмал-

ку 10 години работен стаж, од кои 3 години на 
раководно работно место и тоа од градежно-елек-
тро насока, односно машинска насока. 

б) За работното место под точ. 3: 
— висока или СС подготовка со над 3 ^ години 

односно 5 години работен стаж од сообраќајна и 
машинска насока. 

в) За работното место под точ. 4: 
—: висока или СС подготовка со над 5 од-

носно 10 години работен стаж, од градежна, елек-
тро или машинска насока. 

Освен предните услови, кандидатите треба да 
имаат добри морално-политички квалшети, добро 
да ја познаваат проблематиката на дејноста на 
ООЗТ, досега во своето работење да покажале до-
бри квалитети на стопанственик, раководител и ор-
ганизатор во работењето. 

Молбите со потребната документација што се 
бара, да се доставуваат до ОЗТ МИП „Единство" 
—- ул. „11 Октомври" бб — Скопје, со ознака „за 
конкурс". 

Стартниот основ на личниот доход е одре-
ден со Спогодбата за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавува-
њето. (104) 
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