
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 24 април 1970 
С к о п ј е 

Број 10 Год. XXVI 

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

68. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И САМО-

СТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за спроведување на пензиското и инвалид-
ското осигурување на самостојните занаетчии и са-
мостојните угостители, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 4 март 1970 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 9 април 1970 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 1843 
10 април 1970 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТ-

ЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ 

69. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за шумите, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 8 април 1970 година и на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 9 април 
1970 година. 

Број 1842 
10 април 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ 

Член 1 

Во Законот за шумите („Службен весник на 
СРМ" број 27/68) во член 50 вместо бројот „1969" 
се става „1970". 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Член 1 

Во Законот за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување на самостојните занает-
чии и самостојните угостители („Службен весник 
на СРМ" бр. 23/66 год.), во член 23 по став 2 се 
додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат: 

„Во стажот на .осигурување од претходниот 
став може, по барање од осигуреникот, да му се 
признае за секоја година помината во задолжител-
но осигурување стаж во должина најмногу од 2 
години, под услов додатната стопа да ја уплати во 
двоен износ. 

Додатната стопа на придонесот од претходниот 
став се пресметува и уплатува од основицата за 
придонес според член 9 од овој закон, по која. оси-
гуреникот плаќа придонес на денот на поднесува-
њето на барањето за признавање на стажот. По 
овој основ во стаж на осигурување може да се 
признае најмногу 10 години од вршењето на од-
носната дејност". 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

70. 
Врз основа на член 5 од Законот за Републич-

киот фонд за истражувачки работи во рударството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 22/66), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 25 март 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 26 февруари 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРА-
ЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 197® 

ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за истражувачки работи во ру-
дарството за 1970 година, што го донесе Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за истражувачки ра-
боти во рударството, на седниците одржани на 22 
декември 1969 година и на 13. III. 1970 година под 
број 01-605/2401—199/2. 
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II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 1844 
26 март 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

71. 
Врз основа на член 76 од Законот за финан-

сирање на определени форми на општествена заш-
тита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 3/68), 
Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 9 април 1970 година и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 9 април 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА 

I 

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 
за додаток на деца, што го донесе Управниот одбор 
на Фондот на седницата одржана на 1 април 1979 
година под бр. 01-82/3. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 1845 
10 април 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

72. 
Врз основа на член 143 и 153 од Деловникот на 

Републичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, Републичкиот собор, 
на својата седница одржана на 9 април 1970 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИ НА ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

. I. Се разрешуваат од претседатели во постоја-
ните одбори на Републичкиот собор пратениците 
избрани со Одлуката за избор на претседатели и 
членови на постојаните одбори на Републичкиот 
собор на Собранието на СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 23/69) и тоа: 

1. Ванчо Николовски, од претседател на Одбо-
рот за општествен план и финансии; 

2. Драган Спировски, од претседател на Одбо-
рот за општествено-економски односи. 

XI. Се избираат за претседатели на постојаните 
одбори на Републичкиот собор: 

1. Ванчо Бурзевски, за претседател на Одборот 
за општествено-економски односи; и 

2. Драган Спировски, за претседател на Одборот 
за општествен план и финансии. 

III. Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 1740 
10 април 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

73. 
Врз основа на член 74 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на СРМ" бр. 35/67), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЗА ПАТИШТА 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата, 
поради истекот на мандатот, на следните членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за па-
тишта: 

— инж. НИКОЛА ГАВРИЛ СКИ 
— МИЛЕ СТЕФАНОВСКИ 
— ШАБАН ХАЏИСАБРИУ 
— СТОЈАН ЌОСЕВ 
— инж. ТОДОР ИВАНОВ 
— инж. РИСТО МАНОЛОВ 
— БОЖИДАР МИРЕВСКИ 
— МЕРЏАНА ПОПОВСКА 
— ВАСКА СЕКУЛОВСКА 
— инж ЗДРАВКО ВАСИЛЕВСКИ 
— КРУМЕ ПЕРКОВСКИ 
— ИЛИЈА ЦВЕТКОВСКИ. 
II. За членови на Управниот одбор на Репуб-

личкиот фонд за патишта се именуваат: 
1.Претставници на Републиката: 
— инж. МИЛАН ИСАЕВСКИ, доцент на Архи-

тектонско-градежниот факултет во Скопје; 
— ИЛИЈА СОПКОВСКИ, пратеник во Репуб-

личкиот собор на Собранието на СРМ; 
— инж. ИВАН ДИМИТРОВСКИ, помошник на 

Републичкиот секретар за индустрија и трговија; 
— БОШКО ЗДРАВКОВСКИ, советник во Ре-

публичкиот завод за општествено планирање. 
2. Претставници на корисниците на јавните па-

тишта : 
— инж. ТОМЕ МАЛЕВСКИ, секретар на сек-

ретаријатот во Стопанската комора на Македонија; 
— КОСТА КЕЧЕВСКИ, директор на Деловното 

здружение на „Македонија — транспорт" Скопје; 
— ТРПЕ ПОПОВСКИ, директор на Автотран-

спортното претпријатие „Радика" — Гостивар; 
— инж. АЛЕКСАНДАР БАСОТОВ, главен ин-

женер за патишта во Градежното претпријатие 
„Маврово" Скопје; 

— АНДОН МАРКОВСКИ, директор за план и 
анализи на Градежното претпријатие „Бетон" — 
Скопје. 

3. Претставници на Претпријатието за јавни па-
тишта „Македонија-пат" — Скопје: 
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— ТОМИСЛАВ ПОПОВСКИ, техничар во заед-
ничките служби на претпријатието „Македонија-
пат" во Скопје; 

— АЛЕКСАНДАР ЛЕПАВЦОВ, инженер во по-
гонот на претпријатието „Македонија-пат"— Скопје; 

— ИЛИЈА СТЕФАНОВСКИ, технички раково-
дител на погонот во претпријатието „Македонија-
пат" во Битола. 

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

Бр. 15-109/1 
23 март 19701 година 

Скопје 
Претседател 

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

74. 
Врз основа на член 50 став 1, алинеа 3 од 

Законот за заштита на спомениците на културата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/55) и член 26 
од Статутот на Републичкиот завод за заштита на 
спомениците на културата, Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИ-

ТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

I Се утврдува дека им престанува функцијата, 
поради истекот на мандатот членови на Советот на 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата на 

— ЗВОНКО НИКУЉСКИ 
— МЕТОДИЈА СОКОЛОВСКИ 
— ЖИВКО ВАСИЛЕВСКИ. 
И. За членови на Советот на Републичкиот за-

вод за заштита на спомениците на културата, со 
мандат од две години, се именуваат: 

— МИЦКО МИЦЕВ, општествен работник во 
Републичката конференција на ССРНМ; 

— ПЕТАР МУЛИЧКОВСКИ, доцент на Архи-
тектонско-градежниот факултет во Скопје; 

— ПАНДЕ ПОПОВСКИ, уредник во Радиоте-
левизија Скопје. 

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

Бр. 15-592/1 
23 март 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

75. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за 

организирање на научните дејности („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 9/67) и член 27 од Статутот на 
Институтот за фолклор — Скопје, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИН-
СТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО СКОПЈЕ 

I. Се именува за член на Советот на Институ-
тот за фолклор во Скопје, со мандат од две години: 

ВАСИЛКА АНЧЕВА, наставник во Средното 
музичко училиште во Скопје. 

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

Бр. 15-831/1 
23. март 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

76. 
Врз основа на член 18 од Законот за социјални 

установи („Службен весник на СРМ" бр. 15/65) и 
член 15 од Статутот на Заводот за деца и младин-
ци со оштетен вид, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИН-

ЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата пора-
ди истекот на мандатот, членови на Советот на За-
водот за деца и младинци со оштетен вид во 
Скопје на: 

— ЧЕДО ГРУЕВСКИ 
— ЧЕДО ВАСИЛЕВСКИ 
II. За членови на Советот на Заводот за деца 

и младинци со оштетен вид во Скопје, со ман-
дат од две години, се именуваат: 

— ЉУПЧО ПУШКОВСКИ, дефектолог во При-
фатилиштето за деца и младинци во Скопје; 

— ТРИФУН ПЕТРУШЕВСКИ, шеф на Служба-
та за здравна заштита при Комуналниот завод за 
социјално осигурување во Скопје. 

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

Бр. 15-832/1 
23. март 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 
С О О П Ш Т Е Н И Ј А 

Заштитната работилница на пензионери — ори-
ентално слаткарска и гостилничка — Битола, со-
гласно со членот 77а од Законот за средствата на 
работните организации („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 55/69), ги известува сите доверители и банки де-
ка предлага преземање санација на работната ор-
ганизација. 

Преземањето на санацијата се предлага поради 
загубата утврдена со завршната сметка за 1969 
година. 

Заштитна работилница на пензио-
нери, ориентално-слаткарска и го-
стилничка — Битола (615) 

Согласно со одредбите на чл. 77а од Законот за 
измени и дополненија на Законот за средствата на 
работните организации („Службен весник на СФРЈ" 
бр. 55/69), Клиниката за уво, нос И грло при Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, ги известува сите 
доверители дека предлага санација за покривање 
на настанатата загуба, според завршната сметка за 
1969 година. 

Клиника за уво, нос и грло — Скопје, ул. Вод-
њанска" 17. (770) 
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Занаетчискиот сервис „Просперитет" — Скопје, 
согласно член 77а од Законот за средствата на ра-
ботните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/69), ги известува сите свои доверители и банки 
дека предлага преземање на санација на работната 
организација. 

Преземањето на санацијата се предлага поради 
загубата утврдена со завршната сметка за 1968 го-
дина. 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаниве, 
рег. бр. 1326, страна 200, книга VI е запишана под 
фирма: „ А у т о м о б и л и ј а " к о м е р ц е сервице — За-
греб — Организација за здружен труд — Претстав-
ништво — стовариште во Скопје, ул. „Илинденска" 
бр. 65. Предмет на работењето на организацијата е 
промет на авто-делови, на големо. 

Организацијата на здружен труд е основана од 
работничкиот совет на „Аутомобилија" — комерце 
сервице — Загреб, со одлуката од одржаната сед-
ница на 27. III. 1968 година. 

Организацијата на здружен труд претставни-
штво и стовариште во Скопје, ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, Церовац Иван, раководител. Тој е овластен 
да потпишува заклучоци .за продажба на стока од 
делокругот на работната единица, како и да пот-
пишува писма и прима пошта, додека на жиро-
сметката не е потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 527 од 31. XII. 1969 година. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 1249, книга V е запишано под 
фирма: „Центроколонијал" — трговско претприја-
тие за колонијално-прехранбени и мешани стоки, 
на големо и мало — Скопје — Погон за производ-
ство на леб со среден капацитет во Скопје, ул. 
„660" бб. Предмет на работењето на погонот е про-
изводство на леб од среден капацитет. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
„Центроколонијал" — трговско претпријатие за ко-
лони јал но-прехранбени и мешани стоки, на големо 
и мало — Скопје, со одлуката од одржаната сед-
ница на 22. IV. 1969 година. 

Раководител на погонот е Крстевски Никола. 
Погонот за производство на леб од среден ка-

пацитет во Скопје ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 861 од 30. XII. 1969 година. (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1324, страна 196, книга VI е запишан под 
фирма: „Бирострој" — претпријатие за механо-
графски технички средства — Марибор — Меха-
нички сервис во Скопје, ул. „218" бр. 74. Предмет 
на работењето на сервисот е одржување на меха-
нографски средства. 

Механичкиот сервис е основан од работничкиот 
совет на „Бирострој" —• претпријатие за механо-
графски технички средства од Марибор, со одлу-
ката од одржаната седница на 4. XII. 1968 година. 

Раководител на механичкиот сервис е Гударов-
ски Крсте. 

Механичкиот сервис ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 173 од 12. XII. 1969 година. (122) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 90, страна 231, книга I е запишана под 
фирма: Производно услужно претпријатие „Тапе-
тар" — Титов Велес — Продавница во Гевгелија, 
ул. „Маршал Тито" бр. 143. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на намештај, јоргани, 
душеци и конфекција. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Тапетар" — Титов Велес, 
со одлуката од одржаната седница на 1. VI. 1967 г. 
Раководител на продавницата е Панов Благој. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1325/67 од 9. I. 1970 година. (158) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 213, страна 206, книга VI е запишано под 
фирма: „Тутун" — претпријатие за промет со ци-
гари, кибрит и вредносници од Скопје — Органи-
зација на здружен труд — Продавница број 9, во 
Куманово, ул. „11 октомври" бб. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е трговија ка мало со про-
мет на цигари, кибрит, прибор за пушење, за пи-
шување и за бричење, таксени и поштенски - марки, 
разни разгледници и хигиенска гума. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Тутун" — Скопје, со одлуката од одржана-
ната седница на 5. IX. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Трајковски Бла-
гоја. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 929/69 од 9. I. 1970 година. (159) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 95, страна 1079, книга I е запишана под 
фирма: Фабрика за трикотажа и конфекција „Ки-
ро Фетак" — Куманово — Продавница во Кумано-
во, плоштад „Маршал Тито" бб. Предмет на работе-
њето на продавницата е' промет со лесна, тешка и 
трикотажна конфекција и галантерија 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на фабриката „Киро Фетак" — Куманово, со 
одлуката од одржаната седница на 7. X. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Крстевски 
Трајко,. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1183/68 од 12. ХП. 1969 година. (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 161, страна 183, книга П е запишана под 
фирма: Рударско-индустриски комбинат „Силекс" 
— Кратово — Работна единица за одржување и из-
градба на станбени згради — Кратово. Предмет на 
работењето на работната единица е одржување и 
изградба на станбени згради. 

Работната единица е основана од работничкиот 
совет на Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс" 
—• Кратово, со одлуката од одржаната седница на 
17. X. 1969 година. 

Работната единица во Кратово ќе ја потпишу-
ва, задолжува и раздолжува Стојмир Митров Ан-
дов, раководител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 1049/69 од 8. I. 1970 година. (161 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 334, страна 1047, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Занаетчискиот радио-механичар-
ски дуќан, со паушална пресметка „Бран" — Кава-
дарци, согласно со одлуката бр. 25 од 6. VI. 1968 
год. на советот на работната заедница од одржа-
ната седница се менува и гласи: Занаетчиско радио-
механичарски дуќан „Бран" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 707/68 од 28. X. 1969 год. (1421) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. X. 1969 година, рег. бр. 5/68, книга I е запишано 
следното: Му престанува овластувањето за потпи-
шување на Вангелов Горѓи, досегашен в. д. дирек-
тор на Молеро-фарбарското претпријатие „Умет-
ност" од Битола. 

Се овластува Мицевски Силјан, директор, да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 393/69. (1467) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 145, страна 150, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните. Продавницата број 28 во Скопје на Изда-
вачкото претпријатие „Култура" од Скопје, согласно 
со одлуката бр. 95 од 6. II. 1968 година на работнич-
киот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 145/68 од 24. IX. 1969 година.. (1259) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 230, книга VI е запишан под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Самостојна организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Погон 
„Сингелиќ" во село Синѓелиќ. Предмет на работе-
њето на погонот е производство на сточарски, поле-
делски, лозарски, овоштарски, градинарски и дру-
ги земјоделски производи како и преработка и про-
мет со напреднаведените производи, укажување ус-
луги со земјоделски машини, кооперирање со инди-
видуални земјоделски производители, промет со 
средства за заштита, сточна храна и ел. 

Самостојната организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Погон „Синѓелиќ во село 
Синѓелиќ е основан од работничкиот совет на Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — 
Скопје, со одлуката од одржаната седница на 29. 
XII. 1969 година. 

Самостојната организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Погон „Синѓелиќ" во 
село Синѓелиќ, ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето ин-
женер агроном Бранко Тодоровски, раководител, 
Владимир Деспот Филиповски и инженер Стеван 
Димитар Ристевски. 

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

бр. 25 од 23.1.1970 год. (224) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1335, страна 325, VI е запишано под фирма: 
„Ангрометал" — претпријатие за промет на големо 
и мало сервисна служба и вршење услуги — Бел-
град — Организација на здружен труд — Претстав-
ништво во Скопје, ул. „Наум Наумовски — Борче", 
бр. 41. Предмет на работењето на претставништвото 
е склучување на договори за купопродажба на сто-

ка, која е предмет на работењето на претпријатието 
во име и за сметка на матичното претпријатие. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Агрометал" — претпријатие за промет на 
големо и мало сервисна служба и вршење услуги 
— Белград, со одлуката од одржаната седница на 
28. X. 1969 год. 

Организацијата на здружен труд — Претставни-
штво во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Ристо Дјело Јованов, в. д. раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 1125/69 од 21.1.1970 година. (225) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1331, страна 218, книга VI е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие „Бигла" — Демир 
Хисар — Организација на здружен труд — Прет-
ставништво во Скопје, ул. „Борис Кидрич" бб. Пред-
мет на работењето на претставништвото е склучу-
вање на договори за купопродажба на стока, која е 
предмет на работењето на претпријатието а во име 
и за сметка на Претпријатието „Бигла" — Демир 
Хисар. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Бигла" — Демир 
Хисар, со одлуката од одржаната седница на 18. VII. 
1969 година. 

Раководител на претставништвото е Тодор 
Стрмбов. 

Организацијата на здружен труд — Претставни-
штво во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Тодор Стрмбов, раководител, во границите 
на овластувањето. 

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

бр. 1169 од 19.1.1970 год. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека по регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бо. 429, страна 55, книга III е запишана под 
фирма: Земјоделски комбинат „Вардар" — Градско 
— Продавница во Титов Велес во близината на но-
вото пазариште. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на мало на овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделскиот комбинат „Вардар" — Градско, со 
одлуката од одржаната седница на 28. I. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Илија Димов. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува Комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 367/69 од 28.1.1970 година. (227) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 429, страна 55, книга III е запишана под 
фирма: Земјоделски комбинат „Вардар" — Град-
ско. — Продавница во Титов Велес, на ул. Орце 
Николов" бр. 42а Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на кол они! алии стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделскиот комбинат „Вардар" — Градско, 
со одлуката од одржаната седница на 28.1.1969 го-
дина. Раководител на продавницата е Ончев Б О Р И С . 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 372/69 од 28,1.1970 година. (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 215, страна бб, книга III е запишана под 
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фирма: „Македонија" — претпријатие извоз-увоз на 
тутун — Скопје — Служба — единица за стопани-
сување со станбени згради и средства за станбени 
згради кои ќе бидат накнадно формирани или до-
биени од друга организација, а своевремено биле 
сопственост на Организацијата „Македонија" извоз-
увоз на тутун — Скопје во Скопје. Предмет на ра-
ботењето на службата е стопанисување со станбе-
ните згради за кои носител на правото на корис-
тење е „Македонија" извоз-увоз на тутун — Скопје, 
во рамките на правата и должностите пропишани 
со Основниот закон за стопанисување со станбени 
згради во општествена сопственост. 

Службата — единицата за стопанисување со 
станбени згради е основана од работничкиот совет 
на „Македонија" извоз-увоз на тутун — Скопје, . 
со одлуката бр. 63 од одржаната седница на 13. X. 
1969 година. 

Службата ќе ја потпишуваат Виктор Латков, 
раководител, Љубо Величков и Прокопиев Михајло. 

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

бр. 1094/69 од 9.1.1970 година. (123) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 543, страна 129, книга III е запишано под 
фирма: Деловно здружение „Гевгелиска котлина — 
Гевгелија. Предмет на работењето на деловното 
здружение е ускладување на производството и 
пласманот на градинарските производи, грозјето и 
друго; грижа за проширување на производството, 
подобрување на квалитетот и асортиманот на про-
изводството, за освојување на странскиот и домаш-
ниот пазар, за снабдување и обезбедување на зана-
етчиски, транспортни и други средства, обезбедува-
ње на репроматеријали,, склучување на договори за 
пласман на производството за сметка на членките 
на деловното здружение, како и други работи што 
членките на Деловното здружение ќе ги одредат. 

Деловното здружение е основано со договор 
склучен помеѓу членките и тоа: Земјоделската за-
друга „Изворски" — Богданци, Земјоделската за-
друга „Иднина" е. Стојаково, ЗИК „Зора" — Гев-
гелија, ЗС „Гевгелиско Поле" — Гевгелија, Земјо-
делската задруга „Светлост" — е. Црничани, Земјо-
делската задруга „Мирко Делев" — е. Негорци, Тр-
говското претпријатие „Југовардар" — Гевгелија, Тр 
говското претпријатие „Богданска котлина" — е. 
Богданци и Трговското претпријатие „Југоградба" — 
е. Прдејци. 

Деловното здружение ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Ристо Ичев, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1133/69 од 5. И. 1970 година. (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 1137, книга V е запишана под 
фирма: Работна организација за универзална трго-
вија на големо и мало „Младост" — Скопје — Ор-
ганизација на здружен труд — Продавница број 5 
во село Орешани, Скопско. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Советот на работ-
ната заедница на Работната организација за уни-
верзална трговија на големо и мало „Младост" — 
Скопје, со одлуката од одржаната седница на 29. IX. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Белковски Раде. 
Организацијата на здружен труд — Продавница 

број 5 во село Орешани, Скопско, ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1240/68 од 14.1.1970 година. (252) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 1137, книга V е запишано след-
ното: Работна организација за универзална трго-
вија на големо и мало „Младост" од Скопје — Ор-
ганизација на здружен труд — Стовариште број 1 
во Скопје, ул. „863" бр. 12. Предмет на работењето 
на стовариштето е промет со индустриски стоки за 
широка потрошувачка, освен прехранбени стоки. 

Стовариштето е основано од Советот на работ-
ната заедница, со одлуката од одржаната седница 
на 17. VII. 1968 година. 

Раководител на стовариштето е Ѓорѓиевски 
Ванчо. 

Стовариштето во Скопје ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1079/68 од 14.1.1970 година. (253) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. XII. 1969 година, на страна 187, реден број 1 е за-
пишано основањето на Бензинска помина станица 
„Југопетрол", со седиште во Берово. 

Бензинската помина станица ќе врши продажба 
на нафта и нафтени деривати и авто-делови. 

Бензинската помина станица и основана од Тр-
говското претпријатие за промет на нафта и наф-
тени деривати „Југопетрол" од Скопје. 

Раководител на помината станица е Благоја 
Брашнарски, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето на Бензинската помпна станица 
„Југопетрол" од Берово е запишано во регистарот, 
врз основа на одлуката бр. 7958 од 7. у . 1969 година 
на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 359/69. (267) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. V1969 година, страна 144, реден број 8 е запи-
шано основањето на Економска единица „Трговија", 
со седиште во Берово, која постана по пат на издво-
јување од Агрокомбинатот „Малешевска слива" — 
Берово, со своја посебна пресметка и жиро-сметка. 

Економската единица ќе врши угостителство, 
трговија со индустриски стоки, откуп на земјодел-
ски производи и жива стока, продажба на земјодел-
ски, индустриски и сточни производи. 

Овластени лица за потпишување на економската 
единица се Бранко Шумански, директор на матич-
ното претпријатие, Киро Чип лаковски, раководител, 
и Борис Сивевски, чии потписи ќе важат колектив-
но два по два. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 03-704 од 17. у . 1969 година на 
работничкиот совет на агрокомбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 162/69. (268) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. V. 1969 година, страна 336, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во, 
Кочани, ул. „29 ноември" бр. 61. 

Продавницата ќе врши трговија, на мало, со 
прехранбени стоки, брашно, трици и други зрнести 
производи за људска и добиточна храна. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Чатино" од село Галиште, Кавадарско. 

Раководител на продавницата е Никола Наумов, 
кој е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе 
го обавуваат овластените лица на матичното прет-
пријатие. 
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Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 168 од 28. IV-
1969 година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 198/69. (270) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
26. V. 1969 година, страна на 336, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
село Оризари, Кочанско. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на стоки на мало: 
универзална-железарски материјали, железарска 
галантерија, текстил, електротехнички материјали, 
индустриски стоки, порцелан, чинго и др. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало за купопродажба и по-
средување „Дунав" — Скопје. 

Раководител на продавницата е Еротеј Данилов 
Стојанов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 619 од 27. у т . 1969 година 
на советот на работната заедница на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 150/69. (271) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
29. V. 1969 година, страна 338, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во Ко-
чани. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
трикотажа и текстилни производи, од сопствено 
производство и други производители. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
трикотажа „Личанка" од Срб. 

Раководител на продавницата е Нада Хаџи Пау-
нова, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичната индустрија. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 2140/1 од 
5. у . 1969 година на принудниот управник. 

Од Окружниот стопански суд во Штип; Фи. 
бр. 192/69. (272) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. V. 1969 година, страна 335, реден број 20 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Кочани. 

Продавницата ќе врши продажба на стоки за 
широка потрошувачка и тоа сите видови текстилни 
производи, гумени, кожни, пластични и слични дру-
ги галантериски производи, кинкалерија, парфиме-
рија и ел. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
конфекција „8 март" од Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Станка Панова 
Александрова, која не е овластена да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на записникот бр. 7-1763/1 од 7.1У-1969 го-
дина на инспекциските органи на Собранието на 
општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 176/69. (273) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
ттека во регистарот на стопанските организации, на 
21. IV. 1969 година, страна 334, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Кочани, ул. „Маршал Тито" бр. 29. 

Продавницата ќе врши продажба на мало ца че-
г.ли прибор за чевли, чорапи и гумени производи. 

Продавницата е основана од Индустпшата за 
чевли и гумени производи „Газела" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Анче Богданов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на решението бр. 04-5827 од 
17. III. 1969 година на присилниот управник на за-
другата и записникот бр. 07-1477/1 од 31. III. 1969 го-
дина на санитарната инспекција на Собранието на 
општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 145/69. (274) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. IV. 1969 година, страна 333, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
Виница. 

Продавницата ќе врши продажба на свои про-
изводи, како и производи- на други производители, 
кои го дополнуваат асортиманот на стоката' од соп-
ственото производство во сопствените индустриски 
продавници. 

Продавницата е основана од Југословенскиот 
комбинат гуме и обуќе „Борово". 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката на работничкиот 
совет на комбинатот од 5. III. 1969 година и реше-
нието бр. 08-234 од 26. Ш. 1969 година на општин-
скиот пазарен инспектор на Собранието на општи-
ната Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 146/69. (280) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. XII. 1969 година, страна 349, реден број 1 е за-
пишано основањето на Откупна станица, со седиште 
во Кочани, ул. „Карл Маркс" бр. 3. 

Откупната станица ќе врши откуп и промет со 
сурови кожи — ситни, крупни и кожи од дивеч, 
волна и др. 

Откупната станица е основана од Трговското 
претпријатие за промет со кожи и волна „Стокооп" 
— Скопје. 

Раководител за Откупната станица е Алексан-
дар Георгиев, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето на откупната станица е извршено 
во регистарот, врз основа на одлуката на работ-
ничкиот совет на претпријатието од 2. IX. 1969 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 360/69. (281) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. V. 1969 година, страна 337, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
Кочани, ка ј „Револуција" бр. 30. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови индустриски прехранбени стоки, земјоделски 
производи, репродукциони материјали за индустри-
јата, земјоделството и останатите стопански гранки, 
продажба на сите видови алкохолни и безалко-
холни пијалоци; продажба на сите производи од 
пластика, гумени производи, електрични материја-
ли, сите производи од сточарство, сувомесни произ-
води и др. 

Продавницата е основана од Трговското уго-
стителско претпријатие на големо и мало „Снежа-
на" од Ѓорче Петров — Скопје. 

Раководител на продавницата е Евгенија Крс-
тева, која не е овластена да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 852 од 22, 
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IV-1969 година на работничкиот совет на претпри-
јатието и записникот бр. 07-2261/1 од 6. V. 1969 го-
дина на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 170/69. (282) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IV. 1969 година, страна 534, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
Радовиш, ул. „22 октомври" бр. 7. 

Продавницата ќе врши продажба на текстил, 
сите видови трикотажни производи од сопствено 
производство и од другите производители. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
трикотажа „Личанка" од Срб. 

Продавницата нема својство на правни лице и 
ќе биде потпишувана од овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 1587/1 од 
30. III. 1969 година на работничкиот совет на инду-
стријата и решението бр. 08-41/35 од 4. IV. 1969 
година на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 143/69. (283) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. ЦЛ 1969 година, страна 535, реден број 9 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
село Злево, Радовишко. , 

Продавницата ќе врши продажба на мешани 
индустриски стоки и земјоделски производи. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Радовишко Поле" од Радовиш. 

Раководител на продавницата е Горѓи Балтов-
ски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ком-
бинатот. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-01/221 од 3. IV. 1969 година 
и решението бр. 08-49/35 од 9. IV. 1969 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 138/69. (284) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на 'стопанските организации, на 
18. IV. 1969 година, страна 535, реден број 10 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
село Ораовица, Радовишко. 

Продавницата ќе врши продажба на прехран-
бени артикли, на мало, на алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

Продавницата е основана од Земј оделско-инду-
стрискиот комбинат „Радовишко Поле" од Радовиш. 

Раководител на продавницата е Ристо Костов 
Ташков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
комбинатот. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-01/221 од 3. IV. 1969 го-
дина на работничкиот совет на комбинатот и реше-
нието бр. 08-46/35 од 9. IV. 1969 година на санитар-
ниот инспектор на Собранието на општината Ра-
довиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 140/69. (285) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IV. 1969 година, страна 535, реден број 12, е за-
пишано основањето на Земјоделската аптека, со се-
диште во Радовиш, Плоштад „Слобода". 

Земјоделската аптека ќе врши продажба на си-
те видови репроматеријали, фито-заштитни сред-
ства-препарати, тракторски авто гуми и делови 
земјоделски инвентар и алати, сточна храна и кон-
ц е н т р а т и сите видови семиња. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Радовишко Поле" од Радовиш. 

Раководител на продавницата е Глигор Јанге-
лов Дунговски, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на комбинатот. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-01-221 на работничкиот 
совет на комбинатот и решението бр. 08-45/35 од 
9.1у. 1969 година на санитарниот инспектор на Со-
бранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 141/69. (286) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. V- !969 година, страна 529, реден број 11 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Димитар Влахов" бр. 38. 

Продавницата ќе врши промет со колонијални 
производи и мешани стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Васил Томов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 02-432 од 14. III. 1969 година на 
работничкиот совет на претпријатието и записникот 
бр. 10-18/135 од 22. IV. 1969 година на Санитарната 
инспекција на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 153/69. (287) 

Окружниот стопански суд во ГШгип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. V. 196,9 година, страна 542, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 38. 

Продавницата ќе врши продажба на мешани 
стоки на мало. 

Продавницата е основана од Работната заедница 
за посредување во прометот „Космос" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Горѓи Тасев, 
Кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на работната ор-
ганизација. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката на работната заедница на орга-
низацијата ед 20. ХИ. 1968 година и уверението бр. 
10-18/113 од 7. III. 1969 година на Санитарната ин- -
спекција на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 199/69. (290) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека на стопанските организации, на 29. V. 1969 
година, страна 541, реден број 1 е запишано осно-
вањето на Продавница, со седиште во село Бо-
силово, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на мешани 
стоки, на мало. 

Продавницата е основана од Работната заед-
ница за посредување во прометот „Космос" од 
Скопје. 

Раководител на продавницата е Милица Ма-
нушев а, која не е овластена да ја. потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените ли-
ца на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката на работната 
заедница на организацијата на 5. II, 1969 година и 
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уверението бр. 10-18/110 од 26. П. 1969 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 200/69. (291) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. V. 1969 година, страна 540, реден број 1 е 
запишано основањето на Продавница, со седиште 
во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 38. 

Продавницата ќе врши продажба на колонијал-
ни стоки. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
за промет на големо и мало и услуги во прометот 
„Македонија-продукт" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Георги Трај-
ков Тасев, кој не е овластен да го потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 113 од 14. IV. 1969 година 
на работната заедница на претпријатието и уве-
рението бр 10-18/122 од 3. VI. 1969 година на Са-
нитарната инспекција на Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 151/69. (292) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во решстарот на стопанските организации, 
на 23. V. 1969 година, страна 539, реден број 1 
е запишано основањето на Продавница, со седи-
ште во село Босилово, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на текстилни 
стоки. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
за промет на големо и мало и услуги во прометот 
„Македонија продукт" — Скопје. 

Раководител на продавницата е Лилјана Ван-
чевска, која не е овластена да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 113 од 14. IV 1960 година 
на работната заедница на претпријатието и реше-
нието бр. 12-3544 од 10. IV. 1969 година на Сани-
тарната инспекција на Собранието на оп и т н а т а 
Струмица. 

Од Окружниот стопански усд во Штип, Фи. 
бр. 152/69. (293) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. V. 1969 година, страна 536, реден број I 
е запишано основањето на Продавница, со се-
диште во Струмица. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
машка, женска и детска тешка и лесна конфек-
ција, а како дополнување на асортиманот и про-
дажба на текстилна галантерија и трикотажа. 

Продавницата е основана од Модната конфек-
ција „Ниш" од Ниш. 

Раководител на продавницата е Спасо Панде 
Косев, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 2833 од 24. 
П. 1969 година на работничкиот совет на претпри-
јатието и уверението бр. 10-18/55 од 18. IV. 1969 
година на пазарниот инспектор на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 173/69. (294) 

Окружниот стопански суд во ПРгип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. IV, 1969 година, страна 535, реден број 11 

е запишано основањето на Продавница, со седи-
ште во Радовиш, (во Погонот" Благој Туфансв"). 

Продавницата ќе врши продажба на прехран-
бени и колонијални стоки, на мало: 

Продавницата е основана од Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Радовишко Поле" од Ра-
довиш. 

Раководител на продавницата е Стојан Траја-
нов Ефтимов, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на комбинатот. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 02-01/221 
од 3. IV. 1969 година на работничкиот совет на 
комбинатот и решението бр. 08-50/35 од 9. IV. 1969 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 139/69. . (295) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IV. 1969 година, страна 533, реден број 12 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Градско пазариште". 

Продавницата ќе врши промет со текстилна ме-
тражна стока, со разна куса и плетена стока и со 
сите видови конфекциска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Горѓи Геор-
гиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 02-195 од 
25. VI. 1968 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието и записникот бр. 10/18-114 од 25. Ш. 
1969 година на Санитарната инспекција на Собра-
нието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 134/69. (296> 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. IV. 1969 година, страна 533, реден број 13 
е запишано основањето на Продавница, со седиште 
во Струмица, ул. „Иво Рибар-Лола" бр. 3. 

Продавницата ќе врши промет со текстилна ме-
тражна стока, со разна кратка и плетена стока и 
со сите видови конфекциска стока. 

Раководител на продавницата е Димитар Ша-
инов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-72 од 
20. I. 1969 година на работничкиот совет на прет-
пријатието и записникот број 10-18/121 од 2. IV. 
1969 година, на Санитарната инспекција на Собра-
нието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 142/69. (297) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IV. 1969 година, страна 523, реден број 6 е за-
пишано основањето на Продавница број 3, со се-
диште во Струмица, ул. „Панче Пешев" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови земјоделско-прехранбени производи, земјодел-
ско-индустриски растенија, сточарски производи, 
сувомесни производи и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделското 
претпријатие „5 ноември" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Велик Бургов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 
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Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 4 од 7. IV. 1969 година 
на работничкиот совет на претпријатието и запис-
никот бр. 10-300 од 12. II. 1969- година, на Сани-
тарната инспекција на Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 161/69. (293) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 31. X. 1969 година, страна 559, реден број 13 
е запишано основањето на Откупни станици, со 
седиште во село. Колешино и Габрово, Струмичко. 

Откупните станици ќе вршит откуп на ори-
зова арпа, пшеница и други житарици, замена на 
пшеница за брашно, откуп на кикирики и други 
производи регистрирани во дејноста на филија-
лата; продажба на брашно и други производи, кои 
се предмет на регистрираната дејност на филија-
лата. 

Откупните станици се основани од Претпри-
јатието за промет со жито и преработки од жито, 
„Жито Македонија" — Филијала од Струмица. 

Задолжувањето и раздолжување^ на стани-
ците ќе го врши матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 01-1279/1 од' 24. VII. 1969 
година, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 329/69. (299) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 21. X. 1969 година, страна 557, реден број 1 е 
запишано основањето на Продавницата „Грација", 
со седиште во Струмица, плоштад „Маршал Тито" 
бр. 1. 

Продавницата ќе врши промет со електрома-
теријали, индустриска стока, акустика, санитарија 
и стока од широка потрошувачка. 

Продавницата е основата од Трговското прет-
пријатие за промет и посредување со стоки на 
големо и мало „Гросист" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Васил Геор-
гиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот,, врз основа на одлуката бр. 1618 од 
26. VIII. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 324/69. (ЗОО) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. X .1969 година, страна 558, реден број 1 е 
запишано основањето на Продавницата број 17, со 
седиште во Струмица. 

Продавницата ќе врши продажба на конфек-
циското производство на индустријава, и куса и 
плетена стока од туѓо производство како допол-
нение на асортиманот. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
текстилна, кожна и крзнарска конфекција „Ид-
нина" од Битола. 

Раководител на продавницата е Бранко Џузе-
лов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 02-1745/1 од 
20. VIII. 1969 година, на работничкиот совет на ин-
дустријата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 307/69. (301) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 

на 7. XI. 1969 година, страна 533, реден број 15 
е < запишано основањето на Колонијална продав-
ница, со седиште во Струмица, ул. „Ленинова" бб. 

Продавницата ќе врши промет со колонијални 
производи и мешани стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на мало „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Андон Кова-
чев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-437 од 14. Ш. 1969 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатиеот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 342/69. (302) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. ХП. 1969 година, страна 561, реден број 1 е за-
пишано основањето на Бирото за книговодстве-
ни услуги, со седиште во Струмица. 

Бирото ќе врши книговодствени услуги. 
Истовремено е запишано и конституирањето на 

бирото, кое е извршено на 18. XI. 1969 година. 
За в. д. директор на бирото е назначен Стој-

чо Стојков. 
Бирото е основано од Друштвото на книгово-

дителите од Струмица.. 
Впишувањето е извршено во регистарот, врз 

основа на одлуката бр. 01-26 од 18. XI. 1969 го-
дина, на Друштвото на книговодиТелите. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 365/69. (303) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. I. 1970 година, страна 511, реден број 20 
е запишано основањето на Продавница за наме-
штај, електро-уреди, теписи и стакло број 43, со 
седиште во Струмица, ул. „Ленинова" бр. 3. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на намештај, електро-уреди, теписи и стакло за 
употреба во домаќинствата. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Македонија" од Стру-
мица. 

Раководител на продавницата е Тушо Васи-
лев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-723 од 
27. X. 1969 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 379/69. (306) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. X. 1969 година, страна 559, реден број 13 
е запишано основањето на Продавницата број 7, 
со седиште во Струмица, ул. „5-ти ноември" 
бр. 14. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
брашно, леб, жита и преработки од жита, сточна 
храна, ориз, грав, тестенини, колонијални-непре-
хранбени и прехранбени, земјоделски и сточарски 
прехранбени артикли (готови преработки), месни 
и сувомесни производи, тестенини на база на ше-
ќер, чоколади, бонбони и такви производи, супи 
и концентрат од супи и варива, конзервирано: 
месо, риба, овошје, зеленчук и мешано (зелен-
чук со риби и месо), алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, производи од тутун и кибрит. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
за промет со жито и преработки од жита „Жито-
Македонија" — Филијала од Струмица. 
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Раководител на продавницата е Илија Ками-
ларов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпри ј атието. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 01-1104/3 од 24. VII. 1969 
година на работничкиот совет на Филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 337/69. (307) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација бр. 124716, издадена 
од; КЗ СО — Скопје на име Азир Мехмеди, е. Јан-
че, Гостивар. (7594) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Централното основно училиште „Мирче 
Ацев" е. Локвица на име Нада Петреска, е. Лок-
вица, М. Брод. (7595) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Васил М. Закариев, ул. „Киро Крстев" бр. 55, 
Кавадарци. (7596) 

Здравствена легитимација на име Радинка Д. 
Стојчевска, ул. „Шарпланинска" бр. 4, Тетово. 

(7597) 
Свидетелство за завршено основно училиште 

„Дисли" е. Желино, на име Џеват Зулбехари, е. 
Стримница, Тетово. (7598) 

Здравствена легитимација на име Миле Мило-
ш е в и , е. Зубовце, Гостивар. (7599) 

Свидетелство од IV клас гимназија, издадено 
од Гимназијата „Методи Митовски - Брицо" — Дел-
чево на име Цвета Јовановска, е. Ветрен, Делчево. 

Свидетелство за завршено средно економско 
училиште на име Јордан Георгиев, ул. „Б. Кидрич" 
бр. 12, Кочани. (7601) 

Диплома бр. 31, за завршена квалификација, 
електричар на име Галип Мамуд овски, ул. „Ѓ. 
Салај" бр. 62, Прилеп. (7602) 

Здравствена легитимација на име Сенче В. 
Сиљаноски, е. Ботушје, Македонски Брод. (7603) 

Здравствена легитимација на име Вољан М. 
Несторов, ул. „Илинденска* V—П, Кавадарци. 

(7604) 
Здравствена легитимација бр. 67708, издадена 

од ЗСО — Гостивар на име Сафетка Јусуфи, е. 
Скудриње, Гостивар. (7605) 

Ученичка книшка од УП одделение на име 
Виолета Илиеска, ул. „5 Прилепска бригада" бр. 
49, Прилеп. (7606). 

Оружен лист бр. 203, издаден од ОВР — М. 
Брод на име Ало Нурчески, е, Пласница, М. Брод. 

Свидетелство од I година, издадено од Гимнази-
јата „Р. Р. — Ричко" — Прилеп на име Алексо 
Талески, е. Белополе, Прилеп. (7608) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Насер Асани, е. Пирок, Тетово. (7609) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од ЗСО — Гостивар — филијала — Тетово на 
име Кифсере Ф. Азири, е. Желино, Тетово. (7610) 
Свидетелство за УП одделение на име Атанас Ц. 
Беличевски, е. Драчево, Скопје . (7611) 

Свидетелство за завршено средно земјоделско 
училиште во Тетово на име Милован Јаневски, ул. 
„Доне Божиков" бр. 57, Куманово. (7612) 

Здравствена легитимација бр. 6912 издадена од 
ЗСО Радовиш на име Ирина Васева, е. Пада-
реш, Радовиш. (7613) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мара Р. Терзиевска, е. Граешница, Битола. (7614) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Софка А. Терзиевска, е. Граешница, Битола. (7615) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Стојан Трајковски, е. Теово, Т. Велес. (7617) 

Здравствена легитимација на име Александар 
М. Јанев, ул. „Киро Крстев" бр, 61, Кавадарци. 

Здравствена легитимација бр. 114814 на име 
Арифа Беџети, е. Јажинце, Тетово. (7619) 

Здравствена легитимација на име Азиз Исма-
ни, ул. „Ново Село" бр. 20, Тетово. (7620) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ајредин С;ул еј мановски, ул. „Де-
барска" бр. 54, Битола. ' (7621) 

Здравствена легитимација на име Ордена Ј. 
Бозоска, е. Загорани, Прилеп. (7622) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Илија Наумоски, ул. „Пере Темел-
коски" бр. 5, Прилеп. (7623) 

Здравствена легитимација бр. 56920, издадена од 
з с о — Прилеп на име Милан Наскоски, ул. „М. 
Пијаде" бр. 160, Прилеп. (7624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име' Верка Здравеска, ул. „Ладо Ла-
пецо" бр. 18, Прилеп. (7625) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сотир Здравески, ул. „Ладо Ла-
пецо" бр. 18, Прилеп. (7626) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Ацо Русковски" — Берово на име 
Садета Алиева Арифова, ул. „Борис Кидрич" бр. 
28, Берово. (7627) 

Свидетелство бр. 0301-150, за завршено УШ 
оддјеление, издадено од Основното училште „Мар-
шал Тито" — е. Жировница на име Музафер 
(Асимов) Абдиу, е. Жировница, Гостивар. (7628) 

Оружен лист, бр. 960, издаден од ОВР — Те-
тово на име Невзат Феј зулаи, е. Челопек, Тетово. 

(7629) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, из-

дадено од Училиштето „Ристо Шуклев" е. Негорци 
на име Петар Калинов, ул. „М. Тито" бр. 157, Го-
стивар. (7631) 

Свидетелство од УШ одделение на име Раде 
Стој миновски, ул. „М. Тито" бр- 84, Кочани. (7632) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Азис Исовски, ул. „Козјак" бр. 102, 
Битола. (7634) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Сабир Шерифов, ул. „Козјак" бр. 64, 
Битола. " (7635) 

Свидетелство од УШ одделение, изд[адено од 
Осумгодишно^ училиште „Рампо Левката" — При-
леп на име Сашо Јандрески, ул. „Цане Коњарец" 
бр. 107, Прилеп. (7636) 

Возачка дозвола издадена од Битола на име 
Милан Павловић ул. „Егејска" бр, 41, Прилеп. 

(7637) 
Свидетелства од П, Ш и IV клас, издадени од 

Гимназијата „М. Ацев" Прилеп на име Миле Бо-
гески, ул. „Будимаш" Ш/1У, Прилеп. (7638) 

Здравствена легитимација на име Тина Киро-
ва, нас. Превалец, Т. Велес. (7640) 

Свидетелство бр. 0601-320/3, за завршено Ш 
клас, издадено од; ЕМУЦ —̂  „Злате Малавски" — 
Гостивар на име Станомир Димитриевски, е. Га-
лате, Гостивар. (7641) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Василија Атанасовски, е. Беранци, 
Битола. (7642) 

Свидетелство бр. 115/16, за незавршен I клас, 
издадено од Гимназијата „М. Пијаде — Кр. Па-
ланка на име Јонче Јовановски, е. Метежево, Кр. 
Паланка. (7643) 

Здравствена легитимација издадена, од ЗСО —-
Т. Велес на име Душан Митревски, нас. Порцу-
ланова, Т. Велес. (7645) 

Здравствена легитимација на име Најдо Нико-
ловски, е. Папрадиште, Т. Велес. (7646) 

Здравствена легитимација на име Стојче Трај-
ков, е. Рудник, Т. Велес. (7647) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Пецо Даскало" — е. Долнени 
на име Миле Ангелески, е. Вранче, Прилеп. (7648) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ката С. Мицеска, ул. „Ц. Коњарец" 
бр. 161, Прилеп, . (7649) 
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Свидетелство од VI одделение на име Миле В. 
Бунтески, е. Г. Коњари, Прилеп. (7650) 

Здравствена легитимација бр. 27697 на име Му-
арем Ј. Асани, ул. „Ленин" бр. 57, Тетово. (7652) 

Студенска легитимација бр. 461, издадена од 
Педагошката академија Битола на име Мире Нај-
довски, е. Свињишта, Кичево. (7653) 

Здравствена легитимација бр. 56526, издадена 
од КЗСО —• Битола на име Живко' Јордан К е к о в -
ски, е. Ротино, Битолско. (7655) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Мира Маркоска, ул. „М. Тито" бр. 
85а, Прилеп. (7656) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Иван Маркоски, ул. „М. Тито" бр. 
85а, Прилеп. (7657) 

Здравствена легитимација на име Љубинка 
Стојкова, е. Виничани, Т. Велес. (7658) 

Здравствена легитимација на име Сузана Стој-
кова, е. Виничани, Т. Велес. (7659) 

Здравствена легитимација на име Блажо Стој-
ков, е. Виничани, Т. Велес. (7660) 

Здравствена легитимација на име Станка Стој-
кова, е. Виничани, Т. Велес. (7661) 

Здравствена легитимација на име Стојмир Стој-
ков, е. Виничани, Т. Велес. (7662) 

Здравствена легитимација на име Невенка 
Стојкова, е. Виничани, Т. Велес. (7663) 

Здравствена легитимација бр. 5125 на име Ду-
шица Дуцевска, ул. „Борче Јовановски" бр. 3, Го-
стивар. (7666) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Берово на име Евда Трајчевска, е. 
Чифлик, Берово. (7667) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Штип на Стојмир Стоименов, е. Луковица, Дел-
чево. (7668) 

Свидетелство од I година, издадено од Гимна-
зијата „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Благоја Ве-
линоски, ул. „Егејска" бр. 100в, Прилеп. (7669) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Лилјана ^орданоска, ул. „Владо 
Стојаноски" бр. 32, Прилеп. (7670) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Невена • Веселиноска, е. Волче, М. 
Брод. (7671) 

Свидетелство бр. 83/2 за завршено VIII одделе-
ние, издадено од Централното основно училиште 
„Мирче Ацев" — е. Локвица на име Савка М. 
Богојоска, е. Крапа, М. Брод. (7672) 

Здравствена легитимација бр. 844/45, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Рашид Фазлиу, е. Сим-
ница, Гостивар. (7675) 

Индекс бр. 9937, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Гмитар Николиќ, Гњилане. 

(7677) 
Диплома бр. 75/22 од IV клас, издадена од 

Тутунското училиште „Орде Чопела" — Прилеп на 
име Горѓи Смиљаков, е. Ново Село, Струмица. 

(7678) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Цветанка Ивческа, ул. „Пере Те-
мелкоски" бр. 15, Прилеп. (7679) 

Здравствена легитимација на име Коце Анге-
лов, Шпиље, Дебар. (7680) 

Здравствена легитимација бр. 4419, издадена од 
ЗОО —. Т. Велес на име Павле Савевски, Желез-
ничка станица, Т. Велес. (7683) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Крсте Сибиноски, Текстилна фа -
брика, Гостивар. (7684) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ванчо А. Гелов, ул. „Стерјовски Г. 
Џоџа" бр. 9/20, Битола. (7686) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Дора Гелова, ул. „Стерј овски Г. 
Џоџа" 9/20, Битола, (7687) 

Свидетелство за завршен испит на средно еко-
номско училиште на име Румена Пешова, ул. „Ле-
нинова" бр. 6, Т. Велес. . (7688) 

Свидетелство за завршен матурски испит на 
име Благоја Георгиев, ул. „Илинденска" бр. 2/20, 
Т. Велес. (7689) 

Свидетелство дел. бр. 01-377 за завршена I го-
дина, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски" — 
Берово на име Атанас Ѓорги Пулковски, Пехчево. 

(7690) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Осмолетката „Дедо Ило Малешевски" — 
Берово на име Бранко Димитров Милевски, е. 
Смојмирово, Берово. (7691) 

Индекс издаден од Педагошката академија — 
Битола на име Лепосава Трпеновска, Битола. (7696) 

Индекс издаден од Педагошката академија на 
име Блага Матевска, ул. „И. Р. Лола" бр. 216, Би-
тола. (7697) 

Свидетелство од VIII одделение за возрасни на 
име Илија Мојсовски, ул. „433" бр. 6а, Скопје. 

(7698) 
Ловечка дозвола бр. 4, издадена од СВР — 

Куманово на име Милчо Митевски, е. Бељаковце, 
Куманово. (7699) 

Здравствена легитимација бр. 49733 ,из дадена 
од ЗСО — Тетово на име Крсто Цветановски, е. 
Јегуновце, Тетово. (7700) 

Здравствена легитимација на име Фуат Дер-
виша Руфати, е. Челопек, Тетово'. (7701) 

Свидетелство за основно училиште, издадено 
од Основното училиште „Ванчо Прке" — Делчево 
на име Љубен Захариев Попоски, Кеј на осло-
бодувањето бр. 1, Делчево. (7702) 

Работна книшка бр. 10236, издадена од Собра-
нието на општина — Гостивар на име Феми Азизи, 
земјодел. комбинат „Вардар" — Градско, Т. Велес. 

(7703) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Илинка Николовска, е. Гор. Ори-
зари, Битола. (7704) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Браилово1, на 
име Стојна ѓорѓиеска, е. Браилово, Прилеп. (7705) 

Свидетелство за завршено VI одделение на име 
Благоја Мирчески, е. Кутлешево, Прилеп. (7706) 

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Ку-
маново на име Душан Спасовски, е. Режановце, 
Куманово. (7707) 

Свидетелство бр. 97, за завршено VIII одделе-
ние, издадено од Централното основно училиште 
„Ј. Б. Тито" — е. Жидилово на име Милица То-
дорове^ , е. Кркља, Кр. Паланка. (7708) 

Свидетелство (диплома) за завршено средно 
земјоделско училиште во Ресен на име Никола 
Јанкуловски, е. Крушје. Ресен. (7709) 

Свидетелство од VШ одделение, издадено од 
Осумгодишно^ училиште „М. Пијаде" — е. Папрад-
ник на име Наим Бауљи, е. Г. Папрадник, Дебар. 

(7710) 
Свидетелство издадено од Централното основно 

училиште во е. Подмочани на име Даница Пандев-
ска, е. Под мочани, Ресен. (7711) 

Ученичка книшка од VI одделение на име Сто-
јан Димовски, е. Ковач, М. Брод, (7712) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Борис Илијевски, е. Раотинце, Те-
тово. (7713) 

Здравствена легитимација бр. 383 на име Доца 
Божиновска, ул. „19 ноември" бр. 1, Тетово. (7714) 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште на име Гзиме Рецепи, е. Пирок, Тетово. 

(7715) 
Оружен лист рег. бр. 266, издаден од ОВР — 

Тетово на име Заим Рецепи, е. Милетино, Тетово. 
(7716) 

Свидетелство за завршен матурски испит, из-
дадено од Училиштето „Чедо Филипоски" — .Го-
стивар на име Ангелко Милошеви, ул. „П. По-
поски" бр. 14, Гостивар. (7717) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Атем Рушити, Скопје. (7718) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Коста Ристовски, Скопје. (7719) 

Оружен лист бр. 1581, издаден од ОВР — 
Скопје на име Милан Николовски, Скопје. (7720) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Илија и Сашо Петрови, Скопје. 

(7721) 
Службена легитимација издадена од Градски 

сообраќај — Скопје на име Стефан Поп Стефанов, 
Скопје. (7722) 

Индекс и студенска легитимација бр. 8154, из-
дадени од Економскиот факултет — Скопје на 
име Драгољуб Лејковски, Скопје. (7723) 

Индекс бр. 9776, издаден од Педагошката ака-
демија во Скопје на име Стана Миленковић Скопје. 

(7724) 
Оружен лист бр. 252, издаден од ОВР — Скопје 

на име Алија Сулејманов, Скопје. (7725) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО1 — 

Скопје на име Татјана Б исовска, Скопје. (7726) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Трајан Стојковски, Скопје. (7727) 
Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 

Скопје на име Митре Богданове™ Скопје. (7728) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Фатмире Јусуфи, Скопје. (7729) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сефер Хамидовић Скопје. (7730) 
Индекс бр. 5030, издаден од Техничкиот фа-

култет — Скопје на име Ибрахим Идризовић 
Скопје. (7731) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Олга Куневска, Ѓ. Петров. (7732) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мехди Битиќ, Скопје. (7733) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томислав Стоиќ, Скопје. (7734) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —• 
Скопје на име Цветан Цветановски, Скопје. (7735) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душанка Ќурчиева, Скопје. (7736) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Работничкиот универзитет — Скопје на 
име Стојан А. Петачки, Скопје. (7737) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Наташа и Денис Ж е р е в с к и , Скопје. 

(7738) 
Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 

Скопје на име Мери Ципушева, Скопје (77.39) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО1 — 

Скопје на име Крстана Трајковска, Скопје. (7740) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Димитар Мирчев Скопје. (7741) 
Свидетелство за завршено осумгодишно учи-

лиште, издадено од Централното основно училиште 
„Христијан Карпош" — е. Страцин на име Мето-
дија Николовски, ул. „858" бр. 206, нас. Маџари, 
Скопје. (7742) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велко Ацевски, Скопје. (7743) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав Јовановски, Скопје. (7744) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иљаз Шехи Скопје. (7745) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магда Магдеска, Скопје. (7746) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сафије Рамиза, Скопје. (7747) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ангел, Алена, и Горан Бошкови, 
Скопје. (7748) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душанка Каратошева, Скопје. (7749) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јовица Петровски, Скопје. (7750) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Ѓорѓиевски, Скопје. (7751) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Ивановски, Скопје. (7752) 
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Индекс бр. 125, издаден од Вишата музичка 
школа во Скопје на име Мирјана Петкова, Скопје. 

(7753) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Продромос Ламбријанидис, Скопје. 
(7754) 

Свидетелство за завршено УШ одделение из-
дадено од Осмолетката „Благоја Давков" — Скопје 
на име Санде Паневски, Скопје. (7755) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Петковски, Скопје. (7757) 

Здравствена легитимација бр. 447823, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Драгољуб Крстевски, 
Скопје. (7758) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Цветко Крстевски, Скопје. (7759) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назим Салии Скопје . (7760) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Видослав Игњатовић Скопје. (7761) 

Индекс бр. 1560, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Ѓорги Анастасов, Скопје. 

(7762) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Даница и Нада Кузмановски, Скопје. 
(7763) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Шефки Ибиш, Скопје. (7764) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „14 ноември" — Скопје на име 
Красимир Гроздановски, Скопје. (7765) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Братица Тодоровска Скопје. (7766) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миодраг Митевски, Скопје. (7767) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зија Водопиќ, Скопје. (7768) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рапин Ванген, Скопје. (7769) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Светлана И л е в с к а , Скопје. (7770) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Меидија и Асија Таирови, Скопје. 

(7771) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Радослав Миљковић Скопје. (7772) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Марјана Здравевска , Скопје. (7773) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Тања Димитрова, Скопје. (7774) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Руен Зобозловски, Скопје. (7775) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 

Скопје на име Камиљ Идризи, Скопје. (7776) 
Свидетелства за завршено I и П година, из-

дадени од Педагошката гимназија „Никола Карев" 
— Скопје на име Резек Усеин, Скопје. (7777) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јовка Јанкова, Скопје. (7778) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Марковски, Скопје. (7779) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Љупчо Петровски, Скопје. (7780) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Фана Цизаловска, Скопје. (7781) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Ивановиќ, Скопје. (7782) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Димовски, Скопје. (7783) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајанка Пешовска, Скопје. (7784) 

Воена книшка на име Никола Вељановски, 
Скопје. (7785) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорги Ѓорѓиески, Скопје. (7786) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душко Новевски , Скопје. (7787) 

Здравствена легитимација издадена бд ЗОО — 
Скопје на име Димитрија Димковски, Скопје. (7788) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ацо Митевски , Скопје. (7789) 
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Свидетелство за завршен УШ клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп 
на име Вера Самарџиоска, Скопје. (7790) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Нина Караѓозова, Скопје. (7791) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Караѓозова, Скопје. (7792) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радиша Илиќ, Скопје. (7793) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Асиба Ганиева, Скопје. (7794) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџми Салихи, Скопје. (7795) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шерифа Синановиќ, Скопје. (7796) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Арсен Ристовски, Скопје. , (7797) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил Абдиовски, Скопје. (7798) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Демир Хисар на име Вангел Настевски, 
Скопје. (7799) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Русе Трајановски, Скопје. (7800) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Медаровски, Скопје. (7801) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Благуна Кочовска, Скопје. (7802) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Браќа Миладинови" — 
Скопје на име Перо Јовановски, Скопје. (7803) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Десо Костовски, Скопје. (7804) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје ан име Љубица Спасовска, Скопје. (7805) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Христовски, Скопје. (7806) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Јон-
че А. Јосифовски, Скопје. (7807) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Ивановски, Скопје. (7808) 

Воена книшка издадена од Смедеревска Па-
ланка на име Крсте Ѓорѓиевски, Скопје. (7809) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азбија Салихи, Скопје. (7810) 

Работна книшка бр. 51662, издадена од Скопје 
на име Коста Атанасов, Скопје. (7811) 

Индекс бр. 3616, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Димитар Кочков, Скопје. 

(7812) 
Индекс бр. 9168, издаден од Економскиот фа-

култет — Скопје на име Костадин * Маринчески, 
Скопје. (7813) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓорѓи Поповски, Скопје. (7814) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Екрем Ракипов, Скопје. (7815) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванчо Салтиров, Скопје. (7816) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крстанка Ранглова, Скопје. (7817) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Петрушевски, .Скопје. (7818) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верка Андреевска, Скопје. (7819) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Кочани на име Блажо Тасевски, Скопје. (7820) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фериде Ходиќ, Скопје. (7821) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Акиле и Фарија Ајризови, Скопје. 

(7822) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Абдураман Амети, Скопје. (7823) 
Воена книшка издадена од Драгош на име Де-

стан Хаџија, Скопје. " (7824) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Шукри,Бајрамша, Мамера, Агрон и4 

Ерол сите Етеми, Скопје. (7825) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Златко Нечков, Скопје. (7826) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Николовски, Скопје. (7827) 

Здравствена легитимација 'издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Сипковска, Скопје. (7828) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Борис Стојанов, Скопје. (7829) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гил ане на име Мисерт Ајдари, Скопје. (7830) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Ангел Јовановски, Скопје. (7831) 

Индекс бр. 12536, издаден од ВПШ — Скопје 
на име Драгица Негријовска, Скопје. (7832) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Загреб на име Ајмоне Сулиќи, Скопје. (7833) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перо Цветков, Скопје. (7834) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Сладниов, Скопје. (7835) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Иванград на име Хабиба Османовиќ, Скопје. (7836) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нададе Зајази, Скопје. (7837) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Светлана Белкова, Скопје. (7838) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Климент Охридски" — 
е. Градиште на име Борис Пандиловски, е. Кшане, 
Куманово. (7839) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Циме Ст јоневски, Скопје. (7840) 

Ученичка книшка од УП одделение, издадена 
од Осмолетката „Христијан Тодоровски — Карпош" 
— Скопје на име Зоран Гаиќ, Скопје. (7841) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Таибе Љатифој, Скопје. (7842) 

Оружен лист бр. 2147/68 год, издаден од УВР — 
Скопје на име Расим Рамани, Скопје. (7843) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Томе Стојановски, Скопје. (7844) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Пројка,"Весна и Марјан Костадино-
ви, Скопје. ^ (7845) 

Воена книшка издадена од Пеќ на име Васил 
Трновски, Скопје. (7846) 

Свидетелство за завршен дактилографски курс, 
издадено од Скопје на име Софа Шопова, Скопје. 

(7847) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Боге Богоески, Скопје. (7848) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Снежана Гулевска, Скопје. (7849) 
1 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Златко Димитровски, Скопје. (7850) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Коста Горовски, Скопје. (7851) 
Воена книшка издадена од Сомбор на име 

Бранко А. Аврамовска, Скопје. (7852) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Екрем Мурати, Скопје. (7853) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зулфи Алија, Скопје. (7854) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ѓулер Ибраим, Скопје. (7855) 
Студентска легитимација бр. 7898, издадена од 

Педагошката академија Скопје на име Слободанка 
Новаковиќ, Скопје. (7856) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојна Талеска, Скопје. (7857) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Соња, Ѓорѓиевска, Скопје. (7858) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ѓ. 
Петров на име Петар Б. Гиновски, Скопје. (7859) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Валандово на име Петар Андонов, Валандово. (7860) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Златка Шамоли, Скопје. (7861) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Педагошката гимназија „Никола Карев" — Скопје 
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на име Гордана ѓорѓевиќ, Скопје. (7862) 
Индекс бр. 4340, издаден од 3 ем јод е леко-шу-

шарскиот факултет — Скопје на име Момир Стој-
менов^ , Скопје. (7863) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Краљево на име Миладина Вучиќевиќ, Скопје. 

(7864) 
Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 

Скопје на име Зорка Карталова, Скопје. (7865) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Благоја Кираиџиски, Скопје. (7866) 
Свидетелство за завршено IV одделение, из-

дадено од Осмолетката во е. Матка на име Бо-
жана Т. Грозданова, Скопје. (7867) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Енвер Фазлиевски, Скопје. (7868) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •—• 
Скопје на име Кочо Ристов, Скопје. (7869) 

Здравствена легитимација из да дена од ЗСО — 
Скопје на име Зејна Јашар, Скопје. (7871) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абдула Биљал, Скопје. (7872) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Неџип Мемедов, Скопје. (7873) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хасима Зекири, Скопје. (7874) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Стојан Благоевски, Скопје. (7875) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Борис Момевски, Скопје. (7876) 

Здравствена легитимација издадена од' ЗСО — 
Скопје на име Јорде Тасевски, Скопје. (7877) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Калипса Башова, Скопје. (7878)* 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Нијази Ајдаров, Скопје. (7879) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иса Брезовски ,Скопје. (7880) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Страшо Пинџур" — 
е. Псача на име Марика Станевска, Скопје. (7881) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ацо Сиљановски, Скопје. (7882) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мубеџел Рамани, Скопје. (7883) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Севдије Абази, Скопје. (7884) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение 
на име Решат Ајети, Скопје. (7885) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митко Стојчевски, Скопје. (7886) 

Воена книшка издадена од Вировитица на име 
Драги Ц. Андоновски, Скопје. (7887) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софија Станковић, Скопје. (7888) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име ѓорѓи Зарзевски, Скопје. (7889) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „К. Волнароски" — с. То-
полчани на име Димче Јончески, е. Загорани, Би-
тола. (7890) 

Здравствена легитимација бр. 8654, издадена од 
КЗ СО •— Кичево на име То де Трендафилев Јове-
ски, е. Требино, М. Брод. (7891) 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО 
— Филијала — Кочани на име Велин Панов Ѓор-
ѓиевски, Г. П. „Гранит", брана, Берово. (7892) 

Работна книшка на име Хусамедин Махмути, 
ул. „Охридска" бр. 4, Тетово. (7893) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3322 
на име Тефик Абази, е. Боговиње, Тетово. (7894) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мухи К. Емурлаи, е. Шипковица, Тетово. (7896) 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО 
— Гостивар на име Расим Љазими, е. Локвица, Го-
стивар, „ (7897) 

Свидетелство бр. 6, книга бр. 296, на име То-
дор Даиловски, е. Церово, Гостивар. (7898) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Никола Димитровски, ул. „Солунска" 
бр. 210, Битола. (7899) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Љубица Јаневска, е. 
Долно Оризари, Битола. (7900) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Левка Горевска, е. Крс-
тоар, Битола. - (7901) 

Здравствена легитимација бр. 102107 издадена 
од ЗСО — Битола на име Блаже Р а ј е в с к и , ул. 
„Довлеџиќ" бр. 15, Битола. (7902) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Видан Трендафиловски, ул. „Коњички пат" бр. 
33, Т. Велес. (7903) 

Здравствена легитимација на име Екрем Меди-
ја, е. Пирок, Тетово. (7905) 

Здравствена легитимација на име Хидајет Л и -
мани, е, Нераште, Тетово. (7906) 

Здравствена легитимација бр. 15194, издадена 
од ЗСО — Битола на име Најдо Костовски, е. Врап-
чиште, Гостивар. (7907) 

Здравствена легитимација бр. 6478 на име Бо-
гатин Стојаноски, е. Чајле, Гостивар. (7908) 

Здравствена легитимација бр. 6479 на име До-
стана Стојаноска, е. Чајле, Гостивар. (7909) 

Диплома за завршен матурски испит, издадена 
од Гимназијата „Ј. Броз Тито" — Битола на име 
Зора Илијева, ул. „Драгор" бр. 30, Битола. (7910) 

Свидетелство за П клас, издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" Гостивар на име Бибо Гав-
рил оски, е. Ростуша, Гостивар. (7911) 

Работна книшка бр. 8724, издадена од Собра-
нието на општина Гостивар на, име Раим Зубери, 
е. Здуње, Гостивар. (7912) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Спасе Дам јаноски, ул. „Карловац" 
бр. 17, Битола. (7914) 

Здравствена легитимација на име Владо Сок-
левски, ул. „Стево Патако" бр. 22, Битола. (7915) 

Работна книшка бр. 27692 на име Гинко Ог-
ненов, ул. „Рузвелт" бр. 15, Битола. (7916) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Куманово 
на име Момчило Младеновиќ, е. Матејче, Куманово. 

(7917) 
' Свидетелство бр. 134/16 за завршено УШ од-

деление, издадено од Осмолетката „Мирче Ацев" 
е. Локвица на име Илчо М. Тодороски, е. Суводол, 
М. Брод. (7918) 

Свидетелство од I година земјоделско- училиште 
на име Ристе Манчески, е. Бешиште, Прилеп. 

(7919) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 3143/ 

4453, издадена од ЗСО' — Кичево на име Миљана 
Аризанкоска, е. Рамне, М. Брод. (7921) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
1360/4453, издадена од ЗСО —• Кичево на име 
Коаче Аризанкоеки, е. Рамне, М. Брод. (7922). 

Здравствена легитимација здадена од Призрен 
на име Вера Дурлевиќ, Драјковци, Урошевац. 

(7923) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, из-

дадено од Училиштето „Кирил и Методи" — Т. 
Велес на име Илија Шапчев, ул. „Цар Самоил" бр. 
3, Т. Велес. (7924) 

Здравствена легитимација на име Реџеп Е. "[Па-
шина, ул. „Железничка" бр. 67, Тетово. (7926) 

Здравствена легитимација бр. 291513, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Душан Николовски, е. 
Раотинце, Тетово. (7927) 

Здравствена легитимација бр. 15563 на име 
Христина Пакоска, ул. „В. Кидрич", Гостивар. (7928) 

Диплома за завршено средно економско учили-
ште на име Јеремије Филипоски, ул. „ЈНА" бр. 244, 
Гостивар. (7929) 

Свидетелство за II клас гимназија на име Бла-
жо Милев Андонов, ул. Маршал Тито" бр. 78, Дел-
чево. (7930) 

Здравствена легитимација бр. 73624 на име Ну-
рие Акифовски, ул. „Боримечка", Битола. (7931) 
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КОНКУРСИ 
Советот на Филозофскиот факултет во Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот логика; 

2. За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа историја на стариот век; 

3. За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа историја на средниот век; 

4. За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа историја на новиот век; 

5. За еден лектор по предметот германски ја-
зик; и 

6. За еден книжничар при Катедрата за гер-
мански јазик и литература. 

За работните места под точките од 1 до 5 кан-
дидатите треба да поднесат пријави таксирани со 
еден динар, останатите документи и научни и стру-
чни трудови (доколку такви имаат) по еден при-
мерок да ги достават до архивата на Филозофскиот 
факултет во Скопје. 

За работното место под точка 6 се бара канди-
датот да има средна стручна подготовка и позна-
вање на германски јазик. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". 

Од Деканатот на Филозофскиот 
факултет во Скопје 

Советот па Земјоделско-шумарскиот факултет 
во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

Личен доход според правилникот за распредел-
ба на личниот доход. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до конкурсната комисија на Ветеринарната 
станица — Крива Паланка. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. (79) 

Комисијата за работни односи при Дрводелско-
занаетчиското претпријатие „ЕДИНСТВО" — Кру-
шево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Кандидатот треба да ги исполнува условите 
предвидени во членот 55 од Законот за претприја-
тијата, условите предвидени во членот 21 став 1 и 
2 од Општиот закон за работни односи и условите 
предвидени во членот 86 од Статутот на претприја-
тието и тоа: 

— да има завршено Економски или Шумарски 
факултет и најмалку 2 години работна практика; 

— да има завршено виша стручна подготовка 
— дрвен смер (инженер — дрвен смер) и најмалку 5 
години работно искуство, од која најмалку 1 година 
на раководно работно место, или 

— средна стручна подготовка со најмалку 15 го-
дини работно искуство, од која најмалку 5 години 
на раководно работно место. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до Комисијата за работни односи при Дрво-
делско-металското претпријатие „ЕДИНСТВО" — 
Крушево. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

За избор или преизбор по еден наставник во 
звањето вонреден или редовен професор по след-
ните предмети: 

— Организација на земјоделските стопанства на 
сточарски смер 

— Микробиологија 
— Живинарство 
Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 

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

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

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зен-
д е л ско-шумарскиот факултет во Скопје. 

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

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во по 
три примероци. (623) 

СОДРЖИНА 

Конкурсната комисија при Ветеринарната станица 
во Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за Директор на Ветеринарната станица Крива Па-
ланка (реизбор) 

У с л о в и : 
Освен општите услови предвидени со ОЗРО 

кандидатите треба да имаат завршен ветеринарен 
факултет, положен стручен испит и најмалку 3 
години работа на раководни работни места. 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев — Скопје. 

Страна 
Закон за дополнување на Законот за спро-
ведување на пензиското и инвалидското 
осигурување на самостојните занаетчии и 

(самостојните угостители — — — — — 153 
Закон за изменување на Законот за шу-
мите — — —• — — — — — — — 153 
'Одлука за давање согласност на Финанси-
скиот план на Републичкиот фонд за ис-
тражувачки работи во рударството за 1970 

.година — — — — — — — — — 153 
'Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичкиот фонд за додаток на деца — 154 
''Одлука за разрешување и избор на прет-
седатели на постојаните одбори на Репуб-
личкиот собор на Собранието на СРМ — 154 

' Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување члено-
ви на Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за патишта — — % — — — — — 154 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување членови 
на Советот на Републичкиот завод за за-
штита на спомениците на културата — 155 
Решение за именување член на Советот на 

^Институтот за фолклор во Скопје — — 155 
^Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување членови 
на Советот на Заводот за деца и младинци 
со оштетен вид во Скопје — — — — 155 


