
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле- Петок, 14 декември 1979 Претплатата за 1979 година изне-
гува по потреба. Ракописите не С к о п ј е сува 500 динари. Овој број чини 8 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 38 Год. XXXV дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

477. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
за научни дејности („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 4 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА ЗА-

ЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-
жување во Републичка заедница на научните деј-
ности, што ја донесе Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 7 јули 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3012 
4 декември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

478. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на -

Социјалистичка Република Македонија и член 28 
од Законот за студентските домови („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 27/77), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и на Општествено-
политичкиот собор, одржани на 4 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИСХРАНА НА 
СТУДЕНТИТЕ „ИСХРАНА" - СКОПЈЕ ВО ДЕ-
ЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАШАЊАТА ПО 
КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ПРЕТ-
СТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИ-

ЦА И СТУДЕНТИТЕ 

Се дава согласност на Статутот на Основната 
организација за исхрана на студентите „Исхрана" 
во Скопје, во делот со кој се уредуваат прашања-
та по кои во одлучувањето учествуваат претстав-
ниците на општествената заедница и студентите, 
што го донесоа работниците на Основната органи-

зација за исхрана на студентите „Исхрана" во 
Скопје, на референдумот одржан на 27 декември 
1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3011 
4 декември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

479. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 28 
од Законот за студентските домови („Службен вес-
ник на СРМ" број 27/77), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
стзено-политичкиот собор, одржани на 4 декември 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОСНОВ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКИ 
ЦЕНТАР - СКОПЈЕ" ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО 
КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАШАЊАТА ПО КОИ ВО 
ОДЛУЧУВАЊЕТО УЧЕСТВУВААТ ПРЕТСТАВНИ-

ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА И 
СТУДЕНТИТЕ 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба 
за здружување на основните организации на здру-
жениот труд во Работна организација „Студентски 
центар — Скопје" во Скопје, во делот со кој се 
уредуваат прашањата по кои во одлучувањето 
учествуваат претставници на општествената заед-
ница и студентите, што ја донесоа работниците на 
основните организации на здружениот труд „Сту-
дентски центар — Скопје" во Скопје, на референ-
думот одржан на 27 декември 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3013 
4 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, . СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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480. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за самоуправните (интересни заедници 
за научни дејности („Службен весник на СРМ" бр. 
9/78), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општестввно-политичкиот собор, 
одржани на 4 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-

КАТА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува Статутот на Републичката заед-
ница на научните дејности, што го донесе Собра-
нието на Заедницата на седницата одржана на 7 
јули 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3014 
4 декември 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

481. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, и член 28 
од Законот за студентските домови („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 27/77), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и на Општествено-
политичкмот собор, одржани на 4 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СМЕСТУВАЊЕ 
НА СТУДЕНТИТЕ „СМЕСТУВАЊЕ" - СКОПЈЕ 
ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАШАЊА-
ТА ПО КОИ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО УЧЕСТВУ-
ВААТ ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 

ЗАЕДНИЦА И СТУДЕНТИТЕ 

Се дава согласност на Статутот на Основната 
организација за сместуваше на студентите „Сме-
стување" во Скопје, во делот со кој се уредуваат 
прашањата по кои во одлучувањето учествуваат 
претставниците на општествената заедница и сту-
дентите, што го донесоа работниците на Основната 
организација за сместување на студентите „Сме-
стување" во Скопје, на референдумот одржан на 
27 декември 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3015 
4 декември 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

482. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 4 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО 

СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат претставниците на опште-
ствената заедница во Советот на Педагошката ака-
демија во Скопје поради истек на мандатот: 

Цвета Ристовска, 
Јабланка ПетрушеБСка и 
Рецеп Бајрами. 
П. За 'претставници на општествената заедни-

ца во Советот на Педагошката академија во Скоп-
је се именуваат: 

Миодраг Стојчевски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа 
во Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ" — Тетово, 

Ариф Арифи, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Верица Станчева, делегат на Собранието на 
Републичката заедница за насочено образование, 
на работа во Центарот за образование при Рудни-
ци и железарница „Скопје" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3023 
4 декември 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Онштествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

483. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд си на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 4 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН - ДИРЕК-
ТОР НА ООЗТ - КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕ-
СТИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА 

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на ин-
дивидуален работоводен орган — директор на 
ООЗТ — Клиника за детски болести при Универ-
зитетскиот центар за медицински науки во Скопје 
се именуваат: 

Клифова Пандорка, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, на ра-
бота во ОЗТ „Југоиорцелан" — „Борис Кидрич" — 
Титов Велес, 
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Крстевски Томе, претседател на Соборот на 
месните заедници на Собранието на општина „Цен-
тар" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3024 
4 декември 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

484. 
Врз основа на член 8, став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за научните 
дејности („Службен весник на СРМ" број 42/77), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 4 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИ-
РЕКТОР НА ООЗТ - ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ 

ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на ООЗТ — Економски институт во Скопје 
се именуваат: 

Душко Арсовски, извршен секретар на Прет-
седателството на ГК СКМ — Скопје, 

Љубе Целевски, директор на СОК — Филија-
ла — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3025 
4 декември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено^политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Љубиша Ристиќ, поради заминување на нова 
должност. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3018 
4 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

486. 
Врз основа на член 90, став 2 од Законот за ре-

довните -судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 4 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 

МАКЕДОНИЈА 

За судии на Врховниот суд на Македонија се 
избираат: 

Благоја Ноневски, судија на Окружниот суд во 
Скопје, 

Павле Арсенски, судија на Окружниот суд во 
Скопје, 

Тихомир Велковски, судија на Стопанскиот суд 
на Македонија и 

Димитрие Димишковски, секретар на Уставниот 
суд на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3020 
4 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

485. 
Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 4 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се разрешува заменикот републички секретар 
за економски односи со странство 

487. 
Врз основа на член 90, став 2, а во врска со 

член 106, став 1, точка 9 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничка седница на сите собори, одржана 
на 4 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ВРХОВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат од должноста судии на Врхов-
ниот суд на Македонија, поради исполнување на 
условите за пензија: 

Сотир Делидинков, 
Мане Хаџи Пецов. 
Разрешувањето се врши со важност од 31 де-

кември 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3019 
4 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

14 декември 1979 Бр. Зб - Стр. 823 
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488. 
Врз основа на член 90, став 2, а во врска со 

член 106, став 1, точка 2 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничка седница на сите собори, одржана 
на 4 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА СТОПАНСКИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА И ИЗБОР НА СУДИИ ВО 

ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од должноста судија на Сто-
панскиот суд на Македонија: 

Тихомир Велковски, поради избор во друг суд. 
2. За судии на Окружниот стопански суд во 

Скопје се избираат: 
Надица Раичковиќ, 
Милош Симонов, 
Олга Лазова, 
Јован Кала ј лиоски, 
Бранко Ордановски, сите судии на Окружниот 

стопански суд во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3021 
4 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

490. 
Врз основа на точка 7 од Одлуката за премија 

за кравјо и овчо млеко во 1979 година („Службен 
весник на СРМ број 3/79 и 28/79), републичкиот се-
кретар за земјоделство и шумарство во согласност 
со републичкиот секретар за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИ-
ЈАТА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО СПОРЕД ОД-

ЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО 
МЛЕКО ВО 1979 ГОДИНА 

I 
Во Наредбата за начинот и постапката за ост-

варување на премијата за кравјо и овчо млеко 
според Одлуката за премија за кравјо и овчо мле-
ко во 1979 година („Службен весник на СРМ" број 
13/79), во точката 8 трети ред, зборовите „31 јули" 
се заменуваат ico зборовите „31 јануари 1980", а во 
четврти ред зборовите „30 јуни 1979 година" се за-
менуваат со зборовите „31 декември 1979 година". 

I I 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јули 1979 година. 

Бр. 08-2133/1 
26 ноември 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов с. р. 

OiAacen дел 

489. 
Врз основа на член 90, став 2, а во врска со 

член 106, став 1, точка 2 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничката седница на сите собори, одржа-
на на 4 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 
ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат од должноста судии на 
Окружниот суд во Скопје: 

Благоја Ноневски и 
Павле Арсенски, поради избор во друг суд. 
2. За судии на Окружниот суд во Скопје се из-

бираат: 
Василка Паскалиева, 
Љубинка Бошковска, 
Даринка Стојановска и 
Тодор Георгиевски, сите судии на Окружниот 

суд во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3022 
4 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
о п ш т и н с к и СУД СКОПЈЕ I 

Лицето Јовановска Катерина од Скопје, ул. 
„Борка Талески" бр. 26, има изгубено чекови од се-
ријата бр. 4083000 на 5.000,00 динари и серијата 
4083001 на износ од 5.000,00 динари, издадени од 
Стопанската банка — Скопје, Филијала Скопје, 
потрошувачки кредит од 16. X. 1979 година, а по 
партијата бр. 01-52579/11. 

Се поканува секој оној ка ј кого се наоѓаат 
горните чекови или н:што знае за истите да ги 
достави во судот или го извести судот за истите. 
Во спротивно, по истекот на рокот од 60 дена по 
објавувањето на овој оглас, чековите ќе се прог-
ласат за ништовни. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I — Скопје Р. бр. 
157/79. ' (101) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1865 од 17. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1507-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Основното училиште 
„Никола Вапцаров" Р. О. — Скопје, ул. „212" бб — 
во основање, со следните податоци: 

Училиштето е основано со Одлуката бр. 08-1913 
од 28. VI. 1979 година од Собранието на општина-
та Чаир — Скопје. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. 
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За обврските на училиштето одговара и осно-
вачот неограничено — субсидијарно. 

Лице овластено за застапување на училиштето 
е Трајко Колев, привремен работоводен орган, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1865/1979 година. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1886 од 17. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-38-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената па лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Македони-
ја", со целосна одговорност и ограничено емство 
— село Белимбегово, Скопје, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник на задругата Јо-
вановиќ Боро, в. д. директор, а се запишува како 
нов застапник Синадиновски Станимир, в. д. ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1886 од 17. X. 1979 година. (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1882 од 16. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1075-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на „Макозанат" — градежно-столар-
ска-изолатерска задруга, со целосна одговорност и 
со ограничено емство — Скопје, ул. „Сава Коваче-
виќ" бр. 21, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Аземовски Речко, директор, а се 
запишува како нов застапник Велевски Ангел, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд 'во Скопје, Фи. 
бр. 1882/1979 година. (338) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 108 од 27. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1493-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата за вработување, со целосна одговорност 
— Титов Велес, ул. „Титоградска" бр. 34. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 877 од 26. VI. 1974 
година од 20 основачи. 

Основни дејности: 140236 — самоуправни инте-
ресни заедници во областа на вработувањето. 

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

Лице овластено за застапување е Димов Ангел, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 108/1979 година. (332) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 163 од 17. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1502-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Гостивар, со следните пода-
тоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Гостивар, е основана со 
Самоуправната спогодба бр. 02-1454 од 16. IV. 1974 
година од 171 основачи. 

Основна дејност: 140235 — СИЗ во областа на 
детската и социјалната заштита. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Гостивар во правниот про-
мет со трети лица истапува во свое име и за сво-
ја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени 
со самоуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ОСИЗ за социјална заштита одговара 
со сите свои средства, 

Општинската самоуправна интересна заедни-
ца за социјална заштита — Гостивар, ќе ја заста-
пува Мирко Лефковски, претседател на Собрание-
то на ОСИЗ за социјална заштита, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 163/1979 година. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 159 од 21. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1478-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците за подрачјето на оп-
штините Титов Велес и Неготино, со целосна одго-
ворност — Титов Велес, ул. „Шефки Сали" бр. 6. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 436 од 4. X. 1978 
година од 103 основачи. 

Основни дејности: 140238 - самоуправни инте-
ресни заедници на пензиско-инвалидското осигуру-
вање. 

Во правниот промет со трети лица Самоуправ-
ната интересна заедница истапува во свое име и за 
своја сметка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Сланев Ан-
дреа Милан, секретар, без ограничување. 

Во состав на Самоуправната интересна заедни-
ца се следните основни заедници: 

I. Основна самоуправна интересна заедница за 
старооно осигурување на земјоделците за подрач-
јето на општината Титов Велес, со целосна одго-
ворност, Титов Велес, ул. „Шефки Сали" бр. 6. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 436 од 4. X. 1978 
година од 60 основачи. 

Основни дејности: 140238 — самоуправни инте-
ресни заедници на пензиско-инвалидското осигуру-
вање. 

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

Лице овластено за застапување е Сланев Ан-
дреа Милан, секретар, без ограничување. 

И. Основна самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците на подрачје-
то на општината Неготино, со целосна одговорност 
— Неготино, ул. „Маршал Тито" бр. 190. 

Основната самоуправна интересна заедница е 
основана со Самоуправната спогодба бр. 436 од 4. X. 
1978 година од 33 основачи. 

Основни дејности: 140238 — самоуправни инте-
ресни заедници на пензиско-инвалидското осигу-
рување. 

Во правниот промет со трети лица Основната 
предница истапува во свое име и за своја сметка, 
со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Јованов Го-
шев Јордан, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 159/1979 година. (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 150 од 28. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1494-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците на општината Гази 
Баба — Скопје, со следните податоци: 

Фирма: Самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците на општина-
та Гази Баба, со целосна одговорност, Скопје, ул. 
„Кочо Рацин" бр. 91. 

Општинската заедница е основана со Самоуп-
равната спогодба бр. 02-16324/1 од 15. XII. 1978 го-
дина. 

Основни дејности: 140238 — самоуправна инте-
ресна заедница на пензиско-инвалидското осигу-
рување. 

14 декември 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Киро Ефре-
мов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 150 од 28. IX. 1979 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1833 од 27. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1082-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Градежната задруга „Архитект" — 
Скопје, со целосна одговорност и ограничено ем-
ство, ул. „Копенхагенска" бб, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник на задругата 
Ветаџоковски Никола, директор, а се запишува ка-
ко нов застапник Бартлинг Никита, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1833/1979 година. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 184 од 26. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1485-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето ,на 
Општинската заедница на вработувањето, Ц. О. — 
Тетово, со следните податоци: 

Фирма: Општинска заедница на вработувањето 
— Тетово. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 03-1031/1 од 3. X. 
1974 година од 78 основачи. 

Основни дејности: 140236 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на вработувањето. 

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

Лице овластено за застапување е Апостолски 
Јован, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 184/1979 година. (330) 

Лице овластено за застапување е Фуат Поцес-
та, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 167/1979 година. (341) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 142 од 22. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1515-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на вработувањето — Дебар, 
со целосна одговорност — Дебар, ул. „Осми септем-
ври" бб. 

Општинската заедница е основана со Самоуп-
равната спогодба бр. 01-1342/1 од 30. XI. 1974 го-
дина. 

Основни дејности: 140236 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на вработувањето. 

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

Лице овластено за застапување е Осман Маш-
кули, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 142/1979 година. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1833 од 27. IX. 1979 година ,на регис-
тарска влошка бр. 3-1511-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата, со целосна одговорност — Дебар. 

Општинската заедница е основана со самоуп-
равната спогодба од март 1974 година од 69 осно-
вачи. 

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

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

Лице овластено за застапување е Фуат По-
честа, секретар без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 170/1979 година. (343) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 169 од 24. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1524-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, со целосна одго-
ворност — Дебар, со следните податоци: 

Основни дејности: 140235 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на детската заштита. 

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

Лице овластено за застапување и потпишува-
ња е Осман Машкули, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 169/1979 година. (340) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 167 од 18. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1510-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, со целосна одговорност — Де-
бар. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со самоуправната спогодба од ноември 
1974 година од 69 основачи. 

Основни дејности: 140234 — СИЗ во областа на 
физичката култура. 

Во правниот промет со трети лица Самоуправ-
ната интересна заедница истапува во свое име и 
за своја сметка, со целосна одговорност, 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. НО од 17. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1501-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата, со целосна одговорност, Куманово, ул. 
„11 Октомври" бр. 2. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 3387/1 од 29. III. 1974 
година од 108 основачи. 

Основни дејности: 140233 — самоуправна инте-
ресна заедница на културата. 

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

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Ивановски Ставре, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 110/1979 година. (344) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 121 од 24. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1525-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на културата, со целосна 
одговорност — Кичево, ул. „Стојан Божиноски" бр. 
бр. 1888/1979 година. (349) 

Општинската заедница е основана со реше-ние-
то бр. 02-984/1 од 18. II. 1974 година од 55 основачи. 

Основни дејности: 140233 — Општинска заедни-
ца на културата. 

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

,Стр. 826 - Бр. 38 
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Лице овластено за застапување е Ќерим Џели-
лоски, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 121/1979 година. (345) 

Окружниот 'стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1888 од 17. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1166-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за филозофско-исто-
риски науки, со ограничена солидарна одговорност 
на ООЗТ — Скопје, ООЗТ Филозофски факултет, 
О.СОЛ.О. — Скопје, булевар „Крсте Мисирков" бб, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник д-р Блага Петроска, а се запишува како 
нов застапник д-р Бранко Петровски, декан, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1888/1979 година. (349) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2374 од 19. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1516-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за социјална 
заштита на општината Тетово, со целосна одговор-
ност, Тетово, ул. „121" бр. 2. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 06-2861/1 од 1. VII. 
1974 година. 

Основни дејности: 140235 — социјална заштита. 
Во правниот промет со трети лица Заедницата 

истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Рустеми Сел-
ман, без отраничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2374/1979 година. (350) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2336/78 од 23. X. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1523-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската заедница за старосно осигурување 
на земјоделците, Ц. О., — Тетово, ул. „М. Тито" бб, 
со следните податоци: 

Општинската заедница за старосно осигурува-
ње на земјоделците — Тетово е основана од 200 
основачи, со Самоуправната спогодба бр. 1405/1 од 
X. 1978 година. 

Основна дејност: 140238 — СИЗ во областа на 
пензиско-инвалидското осигурување. 

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

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Момир Мерџаноски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2336/78 од 23. X. 1979 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 177 од 17. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1509-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
управување и користење на пасишта и утрини на 
подрачјето на општината Кичево, со целосна одго-
ворност, Кичево, ул. „Маршал Тито" бр. 113, со 
следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со самоуправната спогодба од 21. XI. 
1975 година. 

Основни дејности: 140219 — О СИЗ во другите 
дејности на материјалното производство. 

Во правниот промет со трети лица Општинска-
та заедница истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Есат Зенку, 
референт, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 177/1979 година. (346) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 43 од 24. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1527-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и ' конституирањето на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, Ц. О. — Скопје, ул. „Руѓер 
Бошковиќ" бб. 

Републичката самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 151 од 
6. IV. 1978 година од 67 основачи. 

Основни дејности: 140234 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на физичката култура. 

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

Лице овластено за застапување е Јован По-
поски, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 43/1979 година . (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1842 од 25. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-517-8-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ (поради здру-
жување, со следните податоци: 

Се запишува бришење-престанок на ООЗТ — 
Аптекарска служба — Скопје, ул. „Партизански 
одреди" бб, во состав на „Здравствен дом на Скоп-
је", И.СО Л.О., на ООЗТ - Скопје, ул. „Цветан Ди-
мов" бб, поради здружување — влегување во сос-
тав на Работната организација Градска аптека 
„Скопје", Ц. О. — Скопје, Градски ѕид, блок IV, 
локал 7. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1842/1979 година. . (348) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Атанас Попов, ул. „Саем-
ски фронт" бр. 18, Кавадарци. (2085) 

Свидетелство за VI одделение на име Рамазан 
Бајрами, Гостивар. (2086) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нешат 
Сулејмани, с. Равен, Гостивар. (2087) 

Свидетелство на име Беќир Калгури, Гостивар. 
(2088) 

Свидетелствоза VIII на име Хамзи Абдулалил, 
с. Врапчиште, Гостивар. (208Ф) 

Свидетелство за VIII одделение на име Осман 
Партан, с. Врапчиште, Гостивар. (2090) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Илија Малинов, Скопје. (2091) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Ибадет Кадриева, с. Злокуќани, Скопје. 

(2092) 
Свидетелство за V одделение на име Ејвас Аме-

доски, ул. „Даб. Завој" бр. 23, Прилеп. (2094) 
Свидетелство за IV клас на име Љупчо Пет-

коски, ул. „Ц. Коњарец" бр. 86, Прилеп. (2095) 
Свидетелство за VIII одделение на име Маре 

Михајлоска, ул. ,,Сотка Ѓорѓиоска" бр. 71, Прилеп. 
(2096) 

Свидетелство за I клас на име Бојана Трајков-
ска, с. Крушевица, Прилеп. (2097) 

Диплома на име Трајче Алексовски, с. Кле-
чевце, Куманово. (2098) 

Свидетелство за завршено IV година паралел-
ка за обр. на возрасни, издадено од Централното 
основно училиште „Јоаким Крчовски", Крива Па-
ланка на име Митовска Цветанка, с. Конопница, 
Крива Паланка. (2099) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Даме Груев — Градско на име Ми-
цајкова Марика, Градско. (2100) 

Свидетелство за IV клас на име Скендербесник 
Јонузи, ул. „Нопвосело" бр. 70, Тетово. (2101) 
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Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Тетово на име Фатима Рамадани, ул. „ЈНА" 1/а бр. 
4, Тетово. (2102) 

Воена книшка на име Алисан Сулејмани, ул. 
„Ново селска" бр. 18, Тетово. (2103) 

Уверение за месар на име Јордан Илиевски, 
ул. „Вл. Тоска" бр. 55, Тетово. (2104) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Основното училиште „Лириа", с. Жеровја-
не на име Ќамил Ќамил и, с. Теново, Тетово. (2105) 

Свидетелства за завршено V и VII одделение, 
издадени од Основното училиште „Лириа", с. Ж е -
ровјане, на име Имбран Билали, с. Теново, Тетово. 

(2106) 
Свидетелство за завршено VI одделение, изда-

дено од Основното училиште „Лириа", с. Жеров-
јане, на име Зекир Таири, с. Седларце, Тетово. 

(2107) 
Свидетелство за завршено V одделение, издаде-

но од Основното училиште „Лириа", с. Жеровја-
не на име Музафер Елмази, с. Теново, Тетово. 

(2108) 
Свидетелства за V и VI одделение, издадени 

од О. У. „Лириа", с. Жеровјане на име Муамер 
Исмаили, с. Жеровјане, Тетово. (2109) 

Свидетелство за завршено V одделение, изда-
дено од Осмолетката „Лириа", с. Жеровјане на име 
Исени Мујдин, с. Жеровјане, Тетово. (2110) 

Работна книшка на име Никола Змејкоски, ул. 
„Илинденска" бр. 212-1-12, Тетово. (2111) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Макфирет Иљјази, с. Палатица, Тетово. (2112) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сејди Сејд/ија, с. Копачин Дол, Тетово. (2113) 

Возачка дозвола на име Тофил Деспотовски, 
ул. „Бр. Симоски" бр. 22, Тетово. (2114) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Божин Бојковски, с. Блаце, Тетово. (2215) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Санде Демири, с. Шемшево, Тетово. (2116) 

Свидетелство за V клас на име Ведат Џафери, 
с. Желино, Тетово. (2117) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јонус 
Ибраими, с. Пршовце, Тетово. (2118) 

Воена книшка на име Сервет Муртезан!!, ул. 
„Илинденска" бб, Тетово. (2119) 

Свидетелство за IV одделение на име Мексур 
Муали, с. Врапчиште, Гостивар. (2120) 

Свидетелство за VIII одделение на име Војне 
Божиновски, Кеј Вардар — 1/1 стан 10, Гостивар. 

(2121) 
Свидетелство за VIII одделение на име Дра-

гица Миленкова, ул. ,,В. Китанас" бр. 20, Виница. 
(2122) 

Воена книшка, издадена во Делнице на име Зе-
кир Рамаданов, Скопје. (2123) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Сто-
панското училиште ,.Димитриј е Туцовиќ", Скопје 
на име Стојан Костеновски, Скопје. (2124) 

Лична карта, издадена од Скопје на име Спи-
ци Периќ, Скопје. (2125) 

Свидетелство за III, IV и диплома за заврше-
на гимназија, издадени од Гимназијата „Гоце Дел-
чев" — Куманово на име Рамадан Адеми, Кума-
ново. (2126) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ки-
ро Брзаковски, с Љубанци, Скопје. (2127) 

Свидетелство за VIII одделение на име Душко 
Угриновски, ул. „И. Р. Лола" бр. 68, Прилеп. (2128) 

Свидетелство за I година на име Драган Ко-
нески, ул. „Трговски интернат", Прилеп. (2129) 

Свидетелство за П година на име Виолета Крс-
тева, ул. „Д. Груев" бр. 82, Неготино. (2130) 

Свидетелство за I и II година на име Мирјана 
Суботиќ, ул. „М. Пијаде" бр. 83, Куманово. (2131) 

Работна книшка на име Аднан Ганија, с. Лип-
ково, Куманово. (2132) 

Свидетелство за Ш клас на име Стојко Гераси-
моВЈ Крива Паланка. (2133) 

Свидетелство за П година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" на име Павлова Марина, ул. „Про-
хор Пчински" бр. 23, Титов Велес. (2134) 

Свидетелство за I година, издадено ХТТУ „Бо-
рис Кидрич" на име Павлова Марина, ул. „Прохор 
Пчи,нски" бр. 23, Титов Велес. (2135) 

Свидетелство од II година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" Титов Велес на име Кузманова 
Лила, нас. Градско, Титов Велес. (2136) 

Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" на име Кузманова Лила, нас. Град-
ско, Титов Велес. (2137) 

Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич", Титов Велес на име Давчева Бил-
јана, ул. „Коле Цветков" бр. 84, Титов Велес. (2138) 

Свидетелство од П година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" — Титов Велес на име Давчева 
Билјана, ул. „Коле Цветков" бр. 84, Титов Велес. 

(2139) 
Свидетелства за I и II година на име Весна 

Ангелова, ул. „Ј. Сандански" бр. З-а Титов Велес. 
(2140) 

Свидетелства за I и II година на име Душанка 
Лазарева, ул. „Гоце Делчев" бр. З-а, Титов Велес. 

(2141) 
Свидетелство за VIII одделение на име Али Ха-

сани, с. Врапчиште, Гостивар. (2142) 
Здравствена легитимација на име Светлана 

Гаврилоска, ул. „Ж. Брајкоски" бр. 19, Гостивар. 
(2143) 

Свидетелство за VIII одделение на име Блашка 
Санџова с. Зрновци, Кочани. (2144) 

Свидетелство за VIII одделение на име Слобо-
данка Стефановска, с. Милутинце Кочани. (2145) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нико-
лина Ѓорѓиева, с. Зрновци, Кочани. (2146) 

Работна книшка на име Марија Петлевска, ул. 
,,В. Кидрич" бр. 5/58, Битола. (2147) 

Свидетелство за П година на име Снежана Пав-
леска, с. Комине, Прилеп. (2148) 

Ученичка книшка за IV година на име Мирја-
на Бошеска, ул. „М. Ацев" бр. 158, Прилеп. (2149) 

Свидетелства од I и II година, издадени од 
ХТТУ „Борис Кидрич" на име Стојановски Љупчо, 
ул. „Браќа Миладинови" бр. 27, Титов Велес. (2150) 

Свидетелства од I и II година, издадени од 
ХТТУ „Борис Кидрич" на име Димов Ангел, ул. 
,,Димитар Влахов" бр. 8, Титов Велес. (2151) 

Работна книшка на име Драгољуб Трајковски, 
Тетово. (2152) 

Воена книшка бр. 084150 на име Муртезан Ил-
јази. с. Групчин, Тетово. (2154К 

Работна книшка на име Зулбеар Ајрули, с. Д. 
Лешица, Тетово. (2155) 

Воена книшка на име Аки Сејди, с. Копачин 
Дол, Тетово. (2156) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Весели Назмије, Скопје. (2157) 

Свидетелство за завршено испит, издадено од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку", Скопје на име Ве-
сели Назмије, Скопје. (2158) 

Воена книшка, издадена од Титоград на име 
Томислав Младенов, Скопје. (2159) 

Ученичка книшка на име Шемси Идризи, с. 
Стушиште, Тетово. (2160) 

Здравствена легитимација на име Љаки Мири-
ј а ул. „115" бр. 22, Тетово. (2161) 

Здравствена легитимација на име Бајрам Љо-
ки, ул. „115" бр. 22, Тетово. (2162) 

Свидетелство за IV одделение на име Идриз 
Идризи, ул. „Н. Тесла" бр. 12, Тетово. (2163) 

Свидетелство за IV одделение на име Неџбедин 
Мемеди, с. Чифлик, Тетово. (2164) 

Работна книшка бр. 499 на име Абдулќерим 
Абдули, с. Врапчиште, Гостивар. (2165) 

Лична карта, издадена од Валандово на име 
Јусуф Имери, Н. Населба бб, Валандово. (2166) 

Ученичка книшка, издадена од ОУ ,.Марко Це-
пенков" на име Ацика Ѓорѓиева, Скопје. (2167) 
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Ученичка книшка, издадена од Гимназијата 
„Гоце Делчев", на име Јумни Фетаи, с. Лопате, Ку-
маново. (2168) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Средното медицинско училиште — Отсек 
медицински сестри на име Пеоса Мошева, Скопје. 

(2169) 
Свидетелство за VIII одделение на име Темел-

ко Синадиноски, с. Могилце, Македонски Брод. 
(2170) 

Возачка дозвола на име Милобран Цветаноски, 
ул. „Б. Кидрич" бр. 130-а, Прилеп. (2171) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Ви-
олета Најдоска, ул. „Митко Цветаноски" бр. 8, 
Прилеп. (2172) 

Свидетелство за I година на име Љупчо Јор-
даноски, ул. „М. Пијаде" бр. 198, Прилеп. (2173) 

Свидетелство за I година на име Верица Та-
неска, е. Пештани, Прилеп. (2174) 

Работна книшка, издадена од Биро за врабо-
тување на име Усеинов Алиџеват, ул. „Крали Мар-
ко" бр. 63, Титов Велес. (2175) 

Свидетелство, издадено од ХТТУ „Борис Кид-
рич" — Титов Велес на име Доновиќ Рамиза, с. Г. 
Оризари, Титов Велес. (2176) 

Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" на име Павлова Васка, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 59, Титов Велес. (2177) 

Свидетелство од II година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" — Титов Велес на име Стефанов-
ска Снежана, с. Младо Нагоричани, Куманово. 

(2178) 
Ученичка книшка на име Хабибе Камбери, с. 

Челопек, Тетово. (2179) 
Свидетелство за V и VI клас на име Ќенан Ра-

мадани, с. Желинов, Тетово. (2180) 
Свидетелство за VIII одделение на име Елхем 

Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (2181) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зену-

лаји Бајрами, с. Пирок, Тетово. (2182) 
Свидетелство зр VIII одделение на име Сејдија 

Мрјази, с. Ларце, Тетово. (2183) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нада 

Иванова, с. Видовиште, (2184) 
Воена книшка, издадена од Скопје на име Или-

ја Марковски, Скопје. (2185) 
Сервисна книшка број 003253, издадена на име 

Никола Колев, ул. ,.Балканска" бр. 52, Штип. (2186) 
Свидетелство за завршен автомеханичар, изда-

дено во ЕМУЦ — Скопје на име Павле Петровиќ, 
Скопје. (2187) 

Свидетелство за П клас на име Роза Ѓорѓеска, 
с. Боротино, Прилеп. (2188) 

Свидетелство за V одделение на име Илинка 
Близнакоска, с. Пирок, Крушево. (2189) 

Здравствена легитимација на име Мустафа Ме-
зини, ул. ,.113" бр. 16, Тетово. (2190) 

Здравствена легитимација на име Неџиде Ни-
зите, ул. „113" бр. 16, Тетово. (2191) 

Ученичка книшка од I до VIII одделение на 
име Невзат Билали, с. Гермо. Тетово. (2192) 

Свидетелства за VI и VII клас, издадени од 
ОУ „Лири-ia", с. Жеровјане на име Муарем Исма-
или, с. Г. Седларце, Тетово. (2193) 

Свидетелство за VII одделение на име Мусрет 
Меџити, с. Челопек, Тетово. (2194) 

Свидетелство за VIII одделение на име Живко 
Бошковски, Гостивар. (2195) 

Свидетелство за I година на име Тања Сера-
фимоска, с. Здруње, Гостивар. (2196) 

Уверение за столар на име Уzам Ибраими, 
Гостивар. (2197) 

Свидетелство на име Осман Османи, с. Ломни-
ца, Гостивар. (2198) 

Диплома на на име Перса ѓорѓиеска, ул. „Д. 
Влахов" бр. 30, Гостивар. (2199) 

Свидетелство за П година на име Насер Таи-
ри с. Добридол, Гостивар. (2200) 

Свидетелство за III година на име Стеван Ѓор-
ѓевски, н. нас. Циглана, Гостивар. (2201) 

Свидетелство за I клас на име Мире Ристески, 
Гостивар. (2202) 

Свидетелство на име Вејсел Шабани, Гостивар. 
(2203) 

Свидетелство за I година на име Зорица Ду-
коска, ул. „Н. Парапунов" бб, Гостивар. (2204) 

Работна книшка бр. 8675, издадена од Кичево 
на ,име Ѓоре Наумовски, Скопје. (2205) 

Свидетелства за III и IV година и положен з а -
вршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Дел-
иев" во Куманово на име Шаип Мемеди, Куманово. 

(2206) 
Свидетелство за I и П година на име Мирјана 

Волкоска, с. Богомила, Прилеп. (2208) 
Диплома на име Мирко Илкоски, ул. „М. Ти-

то" бр. 79, Прилеп. (2209) 
Работна книшка на име Лазар Новески, ул. 

„Кр. Волнароски" бр. 174, Прилеп. (2210) 
Свидетелство за VIII одделение на име Драган 

Јовановски, ул. „Тризла" бр. 183, Прилеп. (2211) 
Свидетелство за VIO одделение на име Гори-

ца Јашесжа, ул. ,,М. Козар" бр. 38, Прилеп. (2212) 
Работна книшка на име Милка Рувческа, с. 

Обршани, Прилеп. (2213) 
Свидетелство за I година, издадено од ХТТУ 

,,В. Кидрич" — Т. Велес на име Бомјанска Нина, 
с. Добрејци, Струмица. (2214) 

Свидетелство од VI одделение, издадено од ОУ 
„Лирија", с. Жеровјане, на име Лулета Алили, с. 
Жеровјане, Тетово. (2215) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „ЈХК Џинот" на 
име Алиев Али Џеват, ул. „Лисец" бр. 31, Титов 
Велес. (2216) 

Здравствена легитимација на име Зулфија Хо-
џа, ул. „137" бр. 14, Тетово. (2217) 

Воена книшка на име Алирами Неџми, ул. Ѓ. 
Петров" бр. 6, Тетово. (2218) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фадил 
Хасани, с. Врапчиште, Гостивар. (2219) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од ГУЦ „Здравко Цветковски" во Скопје на име 
Светлана Владимирова, Скопје. (2221) 

Свидетелство бр. 196 на име Јелица Велеска, 
ул. „Д. Влахов" бр. 13, Прилеп. (2222) 

Свидетелство на име Горица Ристеска, ул. „М. 
Камен" бр. 21, Прилеп. (2223) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љубе 
Стојаноски, ул. „У. Козарец" бр. 275, Прилеп. (2224) 

Свидетелство за Ш година на име Станка Бу-
лева, с. Тимјаник, Неготино. (2225) 

Свидетелство за I и Ш година на име Славка 
Димоска, с. Ропотово, Прилеп. (2226) 

Свидетелство за VHI одделение на име Никола 
Стојчески ,с. Клепач, Прилеп. (2227) 

Свидетелство за VIII одделение на име Марија 
Кузманоска, ул. „К. Јосифоски" бр. 183, Прилеп. 

(2228) 
Работна книшка, издадена од Собранието на 

општината Македонски Брод на име Симецновиќ 
Драган, ул. „15 Бригада" бр. 10, Брод Македонски. 

(2229) 
Свидетелство за VIII одделение на име Виолета 

Гусакоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (2230) 
Свидетелство за I година на име Слободанка 

Бунтеска, ул. „Борко Влачаро", бр. 9, Прилеп. (2231) 
Ученичка книшка за VIII одделение на име Су-

зана Ѓокоска, с. Загорани, Прилеп. (2232) 
Свидетелство за VIII одделение на име Адем 

Баждари, с. Десово, Прилеп. (2233) 
Ученичка книшка за V n одделение на име Бо-

рис Станоевски, ул. „Егејска" бб, Прилеп. (2234) 
Свидетелство за VI одделение на име Илинка 

Тркоска, с. Лознани, Прилеп. (2235) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-

дено од ЦОУ „Јоаким Крчоски" Крива Паланка 
на име Јакимовска Станојко Слободанка, ул. „Мо-
ша Пијаде", Крива Паланка. (2236) 

Свидетелство за Ш година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" на име Лазова Снежана, ул. „Пет-
ре Алчев" бр. 59, Титов Велес. (2238) 
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Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Средното хемиско училиште „Борис Кидрич" — 
Титов Велес на име Андов Љупчо, с. Крупиште, 
Штип. (2239) 

Свидетелство за I година на име Назир Тасум, 
ул. „Алексо Данков" бр. 42 Титов Велес. (2240) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дончо 
Стојаноски, с. Битово, Тетово. (2241) 

Свидетелства за I, II, III и IV на име Рабије 
Куртиши, ул. „Р. Цолиќ" бр. 76, Тетово. (2242) 

Свидетелства на име Атиџе Амеди, ул. „130" 
бр. 1, Тетово. (2243) 

Свидетелство за III клас на име Џемил Зулбе-
хари, с. Стримница, Тетово. (2244) 

Свидетелство за III клас на име Нехат Османи, 
с. Порој, Тетово. (2245) 

Свидетелство за III клас на име Навиј е Иљази, 
с, Порој, Тетово. (2246) 

Свидетелство за III клас на име Вези Муста-
фаи, ул. „Б. Тоска" бр. 89, Тетово. (2247) 

Свидетелство за III клас на име Нусрет Ибра-
ими, с. Стримница, Тетово. (2248) 

Свидетелство за III клас на име Бесир Мемети, 
с. Пирок, Тетово. (2249) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од ОУ 
„Лирија", с. Жеровјане, на име Абдулаким Синани, 
с. Жеровјане, Тетово. (2250) 

Свидетелство за IV разред на име Шабан Ази-
ри, с. Боговиње, Тетово. (2251) 

Работна книшка на име Ремзи Сулејмани, с. 
Нераште, Тетово. (2252) 

Лична карта бр. 60794 на име Ристо Матевски, 
Тетово. (2253) 

Воена книшка на име Ферик Ракипи, с. Пи-
рок, Тетово. (2254) 

Лична карта бр. 39274 на име Ферик Љимани, 
с. Пирок, Тетово. (2255) 

Свидетелство на име Имрели Халили, с. Него-
тино, Гостивар. (2256) 

Свидетелство за I година на име Едвард Кос-
товски, Гостивар. (2257) 

Свидетелство за П година на име Музафер Зе-
нуни, с. Дебреше, Гостивар. (2258) 

Свидетелство за I година на име Шеху Хаки, 
Гостивар. (2259) 

Свидетелство за П година на име Абдулаким 
Садику, с. Глоѓи, Тетово. (2260) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Мев-
л,ан Шабани, Скопје. (2261) 

Свидетелства за П и Ш година, издадени од 
Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на име Дра-
гица Манева, Скопје. (2262) 

Свидетелство за IV одделение на име Бајрам 
Адиловиќ, с. Десово, Прилеп. (2263) 

Свидетелство за VII одделение на име Исмет 
Незири, с. Жировница, Тетово. (2264) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од ОУ 
„Лирија", с. Жеровјане на име Ислам Алиу, с. Ж е -
ровјане, Тетово. (2265) 

Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ 
„Лирија", с. Жеровјане на име Агим Исени, с. Ж е -
ровјане, Тетово. (2266) 

Здравствена легитимација на име Хајра Јо-
нузи, с. Селце Кеч, Тетово. (2267) 

Свидетелство за IV одделение на име Шефки 
Ислами, с. Боговиње, Тетово. (2268) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шемсат Емини, с. Добарце, Тетово. (2269) 

Свидетелство за П одделение на име Нусрет 
Меџити, е. Челопек, Тетово. (2270) 

Потврда за уплатени пари во вредност од 
50.000,00 дин. за возило „Москвич" со број на уп-
латница 832 на име Цане Тасевски, Скопје. (2271) 

Свидетелство за I година, издадено од Тргов-
ското училиште на име Јагода Ѓорѓиевска, Скопје. 

(2273) 
Свидетелство за IV одделение на име Идриз 

Мустафа, ул .„Н. Тесла" бр. 12, Тетово. (2274) 
Свидетелство за П клас на име Дестани Му-

керем, с. Бозовце, Тетово. (2275) 

Здравствена легитимација на име Ирмијах Му-
хареми, ул. „Бр. Миладинови" бр. 122, Тетово. (2276) 

Свидетелство за I клас на име Велибор Степа-
носки, с. Зубовце, Гостивар. (2277) 

Свидетелство на име Ќамил Иљази, с. Дебреше, 
Гостивар. (2278) 

Свидетелство за П година на име Мирјана Сто-
јаноска, ул. „Г. Делчев" бр. 35, Гостивар. (2279) 

Свидетелство за П година на име Снежана 
Миркоска, ул. „П. Попоски" бр. 25, Гостивар. (2280) 

Свидетелство за I клас на име Драгиша Иса-
е с к и , с. Зубовце, Гостивар. (2281) 

Свидетелство за П година на име Зоран Ма-
тески, ул. „Н. Тесла" бр. 2, Гостивар. (2282) 

Свидетелство за П година на име Зоран Ми-
хајлоски, Гостивар. (2283) 

Свидетелство за П година на име Небојша Ста-
врески, Гостивар. (2284) 

Свидетелство за I година на име Сабит Идри-
зи, Гостивар. (2285) 

Свидетелство за Ш година на име Аница Фи-
липоска, ул. „Д. Дејаноски" бр. 4, Гостивар. (2286) 

Свидетелство за П година на име Абдулбери 
Шабани, Гостивар. (2287) 

Свидетелство за завршен испит на име Трпе 
Исакоски, с. Зубовце, Гостивар. (2288) 

Свидетелство за I година на име Мехмеди Џу-
мали, Гостивар. (2289) 

Свидетелство за Ш година, издадена од Гим-
назијата „Гоце Делчев", Куманово на име Чедо-
мир Милковски, Куманово. (2290) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Зеф Љуш Марку" во Скопје на име Шем-
седон Муртези, Скопје. (2291) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Свето 
Петровиќ, Куманово. (2292) 

Свидетелство за I година ,издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Ваид 
Мурсели, Куманово. (2293) 

Свидетелство за Ш година на име Олга Рис-
теска ,ул. „Пиринска" бр. 98, Прилеп. (2294) 

Свидетелство за I година ,на име Снежана Јор-
даноска, ул. „Тризла" бр. 227, Прилеп. (2295) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Дан-
че Димоска, с. Рилево, Прилеп. (2296) 

Свидетелство за I година на име Лена Пет-
ревска, с. Вардино, Демир Хисар. (2297) 

Свидетелство за I клас на име Гоце Николов-
ски, ул. „Ајдучка чешма" бб, Куманово. (2298) 

Свидетелство за I година на име Јонуз Зулфи-
ја, ул. „Романоска" бр. 20, Куманово. (2299) 

Свидетелства на име Момчило Стевковски, с. 
Мл. Нагоричане, Куманово. (2300) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тра-
јанка Илиевска, с. Стар Град, Титов Велес. (2301) 

Здравствена легитимација на име Абди Исак, 
с. Жеровјане, Тетово. (2302) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ајрула 
Јакупи, е. Челопек, Тетово. (2303) 

Свидетелство за VI одделение на име Маир 
Алим, с. Милетино, Тетово. (2304) 

Свидетелство за Ш клас на име Зариф Сел-
мани, с. Равен, Гостивар. (2305) 

Свидетелство за преквалификација на име Нев-
зат Фетаи, с. Беловиште, Гостивар. (2306) 

Свидетелство на име Мемуша Тофилоска, ул. 
„Н. Симоски" бр. 4, Гостивар. (2307) 

Свидетелство за I година на име Чазми Осма-
ни, ул. „ЈНА" бр. 260, Гостивар. (2308) 

Свидетелство на име Галип Велиу, Гостивар. 
(2309) 

Свидетелство на име Атанас Михајловски, Н. 
Н. Циглана, Гостивар. (2310) 

Свидетелство за I и II клас на име Шпреса 
Мифтари ул. „М. Ч. Филипоски" бр. 238, Гостивар. 

(2311) 
Свидетелство на име Хајредин Мемеди, с. Г. 

Бањица, Гостивар. (2312) 
Ученичка книшка од I до IV година на име Јо-

нуз Зеј нули, с. Боговиње, Тетово. (2313) 
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Работна книшка на име Благоја Михајлоски, 
с. Вруток, Гостивар. (2314) 

Свидетелство за IV клас на име Гајур Рама-
дани, с. Чајле, Гостивар. (2315) 

Свидетелство за III одделение на име Неџбе-
дин Каримани, с. Балиндол, Гостивар. (2316) 

Свидетелство за I и II клас на име Венко Цо-
цевски, Берово. (2317) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ОУ „Бајрам Шабани" во с. Грушино на име Џе-
љали Јашари, Куманово. (2318) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од ГУЦ „Здравко Цветковски" во Скопје на име 
Силвана Стојановска, Скопје. (2319) 

Свидетелство за VIII одделение на име Снежа-
на Коларовска, с. Драчево, Скопје. (2320) 

Свидетелства од I до III година на име Стојан 
Ташоски, с. Витолиште, Прилеп. (2321) 

Свидетелство на име Жарко Ѓорѓиески, ул. 
„Београдска" бр. 2, Прилеп. (2322) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трајко 
Макалоски, с. Г. Коњари, Прилеп. (2323) 

Свидетелство за I и И година на име Душан 
Јосифоски, с. Славеј Прилеп. (2324) 

Свидетелство на име Сузана Карапеева, ул. „Г. 
Димитров" бр. 45, Прилеп. (2325) 

Свидетелство за IV година на име Виолета Та-
леска, ул. „Страшо Пинџур" бр. 16-а, Прилеп. (2325) 

Здравствена легитимација на име Цветанка Пе-
пељугоска, Прилеп. (2326) 

Свидетелство за VIII одделение на име Блага 
Ризоска, е. Загорани, Прилеп. (2327) 

Ученичка книшка за I клас на име Златко 
Шумкоски, ул. „М. Тито" бр. 95/1, Прилеп. (2328) 

Свидетелство за IV одделение на име Спасија 
Цветаноска, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 25, Прилеп. 

(2329) 
Воена книшка на име Нехат Алити, ул. „Вл. 

Назор" бр. 6, Куманово. (2330) 
Работна книшка на име Славе Киприј ановски, 

ул. „Томе Ѓорѓиев" бр. 17, Куманово. (2331) 
Свидетелство за I година на име Исмет Рама-

ни, с. Черкези, Куманово. (2332) 
Свидетелство за I година на име Ружди Сели-

мани, ул. „Романовска" бр. 13, Куманово. (2333) 
Свидетелства за V и VI одделение, издадени 

од ОУ „Лирија" с. Жеровјане на име Мухамет Са-
лау, с. Жеровјане. Тетово. (2334) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од ОУ 
„Лирија", с. Жеровјане, на име Дервиши Зулќуф-
ли, с. Жеровјане, Тетово. (2335) 

Здравствена легитимација на име Љубица Ста-
меновска , ул. „Бр. Миладинови" бр. 3, Тетово. 

(2337) 
Лична карта на име Алирами Нуредини, ул 

„Вл. Тоска" бр. 146, Тетово. (2337) 
Здравствена легитимација на име Намер Ре-

цепи, ул. „Гостинска" бр. 77, Тетово. (2338) 
Работна книшка на рше Зулфи Феј зули, с. Гер-

ман, Тетово. (2339) 
Свидетелство за VII одделение на име Милаим 

Садики, с. Озормиште, Тетово. (2340) 
Воена книшка на име Идриз Зендили ул. „Вл. 

Тоска" бр. 276, Тетово. ' (2341) 
Свидетелство за IV одделение на име Мустафа 

Исмиши, с. Челопек, Тетово. (2342) 
Свидетелство за VII одделение на име Бари 

Адеми, с. Желино, Тетово. (2343) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Екрем Емини, с. Одри, Тетово. (2344) 
Возачка дозвола на име Шемсија Дргути, ул. 

„Бр. Миладинови" бр. 161, Тетово. (2345) 
Свидетелство за VI одделение на име Рајна 

Павлоска, с. Пожаране, Гостивар. (2346) 
Свидетелство за VII одделение на име Нимет 

Абдулаи, с. Врањовце, Гостивар. (2347) 
Свидетелство за Ш клас на име Предраг Илиес-

ки, с. Зубовце, Гостивар. (2348) 
Свидетелство за Ш година на име Војо Јова-

новски, Гостивар. (2349) 

Свидетелство за V одделение на име Селиме 
Селими, ул. „Балиндолска" бб, Гостивар. (2350) 

Свидетелство за IV клас на име Славе Апос-
толоски, е. Беловиште, Гостивар. (2351) 

Свидетелство за I година на име Јагодица Ду-
коска, Гостивар. (2352) 

Диплома за матура на име Зоран Тримчески, 
Гостивар. (2353) 

Свидетелство за IV одделение на име Јагода 
Павлоска, с. Пожаране, Гостивар. (2354) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Гимназијата ,,Ѓорги Димитров" во Скопје на име 
Данило Пајковски, Скопје. (2355) 

Воена книшка, издадена од Бихаќ на име Спи-
ро Котев, Скопје. (2356) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Али 
Чуковци, Скопје. (2357) 

Исплатна книшка за уживател на семејна ин-
валиднина бр. 115506, издадена од Собранието на 
општина Брод Македонски на име Костадинова 
Дафилка, Брод Македонски. (235в) 

Свидетелство за VIII одделение на име Димов 
Петре, с. Градско, Титов Велес. (2359) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од ХТТУ „Борис Кидрич" Титов Велес на име 
Алдрчева Марјана, Титов Велес. (2360) 

Свидетелство за VIII одделение на име Едип 
Јусуфовиќ, с. Отишани, Титов Велес. (2361) 

Лична карта на име Дели Абдули, с. Неготино, 
Гостивар. (2362) 

Возачка дозвола на име Дели Абдули, с. Него-
тино, Гостивар. (2363) 

Книшка на име Ленче Синадиноска, с. Вру-
ток, Гостивар. (2364) 

Здравствена легитимација на име Миритле Бе-
џети, с. Ѓурѓевиште, Гостивар. (2365) 

Свидетелство на име Трпана Петревска, ул. 
„Железничка", Гостивар. (2366) 

Свидетелство за V разред на име Јорданка 
Смилеска, ул. „Сретко Крстески" бр. 153, Гостивар. 

(2367) 
Свидетелство за I година на име Љубица Ма-

нојловска, ул. „Железничка" бб, Гостивар. (2368) 
Свидетелство за VII одделение на име Марика 

Угриновска, ул. „18 Ноември" бр. 22, Гостивар. 
(2369) 

Свидетелство на име ѓорѓи Савевски, Берово. 
(2370) 

Свидетелство на име Шемси Кадриов, с. Мо-
ране, Скопје. (2371) 

Здравствена легитимација на име Трајанка 
Петровска, ул. „Леринска" бр. 4, Битола. (2372) 

Здравствена легитимација на име Ѓорѓи Пет-
ровски, ул. „Леринска" бр. 4, Битола. (2373) 

Ученичка книшка на име Тони Тодороски, ул. 
„Крушевска" бр. 60, Прилеп. (2374) 

Свидетелство на име Кире Ризоски, ул. „П. Ко-
теска" бр. 45, Прилеп. (2375) 

Свидетелство на име Роберт Лунески, ул. „По-
е д и н е ц " бр. 18, Прилеп. (2376) 

Свидетелство за I година на име Наде Стре-
зоска, ул. „Б. Јорданоски" бр. 11-6, Прилеп. (2377) 

Свидетелство за I година на име Блага Јо-
ваноска, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 6. Прилеп. (2378) 

Свидетелство за I година на име Стеван Дим-
чески, ул. ..Кр. Јоскоски" бр. 32, Прилеп. (2379) 

Свидетелство за Ш клас на име Роберта Ви-
довиќ, ул. „М. Тито" бр. 87-а, Прилеп. (2380) 

Свидетелство за П клас -на име Владо Велески, 
Прилеп. (2381) 

Свидетелство за П година на име Ѓулфидана 
Мустафоска, ул. „Магдалена Антева", бр. 18, Ку-
маново. (2382) 

Книшка на име Кемал Дурмишовски, ул. „Маг-
далена Антева" бр. 6, Куманово. (2383) 

Свидетелство за П година на име Светлана Ди-
м и т р о в с к а , ул. „П. Пешев" бр. 4, Куманово. (2384) 

Свидетелство за I клас на име Жико Симонов-
ски, с. Новоселани, Куманово. (2385) 
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Работна книшка на име Шекеринка Пешевска, 
ул. „Ив. Милутиновиќ" бр. 8, Куманово. (2386) 

Свидетелство за I клас на име Богица Трај-
ковска, Куманово. (2387) 

Работна книшка на име Круме Салтамарски, 
Куманово. (2388) 

Свидетелство за I клас на име Драге Димчев-
ски, нас. Карпош, Куманово. (2389) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Хемиското училиште „Борис Кидрич", Титов Велес 
на име Маневска Ленче, ул. „Благој Горев" бр. 149, 
Титов Велес. (2390) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното осумгодишно училиште „Стив 
Наумов", с. Пласница на име Ибески Сахмија, с. 
Преглово, Брод Македонски. (2391) 

Свидетелство за I година на име Џампалова 
Лила, ул. „Благој Нечев" бр. 78, Титов Велес. (2392) 

Ученичка книшка за П година, издадена од 
Е,кономското училиште „Јовче Тесличков" на име 
Димкова Јасминка, ул. „Љубен Весов" бр. 11, Ти-
тов Велес. (2393) 

Работна книшка на име Љупче Велески, с. Д. 
Манастирец, Македонски Брод. (2395) 

Уверение за бравар на име Томислав Ванески, 
с. Грешница, Македонски Брод. (2396) 

Свидетелство за VIII одделение на име Илинка 
Трпеска, с. Звечан, Тетово. (2397) 

Свидетелство за VII одделение на име Кома 
Ибраимова, Берово. (2398) 

Ученичка книшка на -име Зора Јанѓелова, с. 
Турија, Делчево. (2399) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име То-
мислав Трајковски, Скопје. (2400) 

Свидетелства за I, П и Ш година, издадени од 
Градежниот машински центар во Скопје на име 
Абедин Саити, Скопје. (2401) 

Воена книшка, издадена од Штип на име Б а ј -
рам Камили, Скопје. (2402) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Тодор Шиков, Скопје. (2403) 

Картон и потврда за категорија за приоритет 
за вработување на име Рамадан Рустем, Скопје. 

' (2404) 
Воена книшка, издадена од Скопје на име Бо-

ро Темелковски, Скопје. (2405) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Основното училиште „Братство единст-
во", Македонски Брод на име Толеска Мирјана, Ма-
кедонски Брод. (2406) 

Свидетелство на име Цветан Наумчев, ул. „П. 
Којник" бр. 1, Титов Велес. (2407) 

Ученичка книшка на име Кадим Имери, с. Ка-
мењане, Тетово. (2408) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ремзи 
Шабани, с. Слатино, Тетово. (2409) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Муртезани Шефит, с. Теново, Тетово. , (2410) 

Свидетелство за VI основно одделение, изда-
дено од Осмолетката „Лирија", с. Жеровјане на име 
Џемаила Хузри, с. Теново, Тетово. (2411) 

Свидетелство од V и VI одделение, издадено од 
ОУ „Лирија", с. Жеровјане на име Муабије Осма-
ни, с. Жеровјане, Тетово (2412) 

Свидетелство од V одделение, издадено од ОУ 
„Лирија", с. Жеровјане, на име Самије Емини, с. 
Жеровјане, Тетово. (2413) 

Свидетелство за V одделение на име Селиме 
Рашити, с. Радиовце, Тетово. (2414) 

Свидетелство за VIII одделение на име Села-
ми Нуреман, с. Селце Кеч, Тетово. (2415) 

Свидетелство за VIII одделение на име Милчи 
Сулејмани, с. Новоселани, Тетово. (2416) 

Дозвола за превоз на патници на име Јумни 
Сејфулаи, с. Ларце, Тетово. (2417) 

Работна книшка на име Рецеп Мустафи, с. 
Пршовце, Тетово. (2418) 

Свидетелства од I до IV одделение на име Ар-
зике Јусуфи, ул. „Вл. То-ска" бр. 7-а, Тетово. (2419) 

Лична карта на име Ирфан Зулбеари, с. Селце 
Кеч, Тетово. (2420) 

Лична карта на име Неџбедин Рустеми, с. Сел-
це Кеч, Тетово. (2421) 

Свидетелство за VI одделение на име Фејзула 
Менсур, с. Бозовце, Тетово. (2422) 

Свидетелство за VI одделение на име Анѓа Бил-
биловска, с. Зркле, Тетово. (2423) 

Свидетелство за VI одделение на име Ил^аз 
Иљази, Тетово. (2424) 

Свидетелство за V одделение на име Аљија 
Исен, с. Пирок, Тетово. (2425) 

Свидетелство на име Рефик Имери, с. Градец, 
Тетово. (2426) 

Воена книшка на име Исамедин Ферат Муста-
фа, Тетово. (2427) 

Свидетелство за IV одделение на име Шабан 
Расими, с. Бродец, Тетово. (2428) 

Свидетелства за VI, VII и VIII одделение на 
име Јонус Арслани, Тетово. (2429) 

Здравствена легитимација на име Нодир Ре-
цепи, ул. „Вл. Тоска" бр. 170, Тетово. (2430) 

Здравствена легитимација на име Абдурахим 
Синани, с. Челопек, Тетово. (2431) 

Свидетелство за VII одделение на име Фадил 
Паразити, с. Челопек, Тетово. (2437) 

Свидетелство за IV одделение на име Емрули 
Седули, Гостивар. (2433) 

Свидетелство за I клас на име Хово Фејзули, 
ул. „Мл. Симоноски" бр. 6/6, Гостивар. (2434) 

^ Св,идетелство за Ш клас на име Драган Трпко-
виќ, ул. „Св. Спироски" бр. 30, Гостивар. (2435) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ид-
риз Иљаз, Скопје. (2436) 

Воена книшка, издадена од Прилеп, на име 
Павле Николовски, Скопје. (2437) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Сло-
бодан Итевски, Скопје. (2438) 

Свидетелство за П клас на име Звонко Глиго-
роски, ул. „Ст. Димески" бр. 14-а, Прилеп. (2439) 

Свидетелство за I и II година на име Блаже 
Димески, ул. „Љ. Морулец" бр. 1, Прилеп. (2440) 

Ученичка книшка на име Снежана Ѓорѓиоска, 
Кеј „9 Септември" бр. 4, Прилеп. (2441) 

Ученичка книшка на име Киро Стеваноски, с. 
Селце, Прилеп. (2442) 

Свидетелство за I година на име Пецо Шуп-
ликоски. Прилеп. (2443) 

Возачка дозвола на име Љупчо Станчевски, ул. 
„П. Гули" бр. 9, Прилеп. (2444) 

Свидетелство за VIII одделение на име Муха-
мед Ајдини, с. Желино, Тетово. (2445) 

Свидетелство за VIII клас на име Басри Б а ј -
рами, с. Стримница, Тетово. (2446) 

Свидетелство за IV одделение на име Афет 
Емурли, Тетово. (2447) 

Воена книшка на име Илј,ие Имери, с. Богови-
ње, Тетово. (2448) 

Свидетелство за IV одделение на име Бајрам 
Бајрами, ул. „Браќа Миладинови" бр. 23, Тетово. 

(2449) 
Свидетелство за V одделение на име Садик 

Рахмани, с. Гермо, Тетово. (2450) 
Свидетелство за IV одделение на име Џемиле 

Хасани, с. Требиште, Тетово. (2451) 
Диплома за IV клас на име Сабри Ибиши, с. 

Шемшево, Тетово. (2452) 
Свидетелство за IV одделение на име Сефе-

дин Шаќири, с. Шемшево, Тетово. (2453) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Аким Изаири, с. Боговиње, Тетово. (2454) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Имер Елмази, с. Боговиње, Тетово. (2455) 
Лична карта на име Аким Изаири, с. Боговиње, 

Тетово. (2456) 
Свидетелство за I година на име Фадил Меме-

ди, Гостивар. (2457) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мусли 

Зендели, с. Форино, Гостивар. (2458) 
Свидетелство на име Радифе Хакику, с. М. 

Турчане, Гостивар. (2459) 
Свидетелство на име Магбуле Рамадани, с. Бе-

ловиште, Гостивар. (2460) 
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Лична карта бр. 15464 на име Драги Андонов-
ски, с. Драмче, Делчево. (2461) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ „Сава Ковачевиќ" во Скопје на име 
Зоран Јешиќ, Скопје. (2462) 

Свидетелство за IV година на име Харалампие 
Хаџи Р.истески, ул. „Републиканска" бр. 19, Прилеп. 

(2463) 
Свидетелства за III и IV година на име Јагода 

Јанческа, с. Кривогаштани, Прилеп (2464) 
Ученичка книшка на име Ацо Димковски, ул. 

„Славиша Војкер", бр. 11, Куманово. (2465) 
Свидетелство за П клас на име Небојша Јова-

новски, ул. „Т. Димков" бр. 12, Куманово. (24бб) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Спо-

менка Младеновска, е. Скачковце, Куманово. (2467) 
Диплома за III и IV клас на име Ељми Љутви-

ји, с. Отља, Куманово. (2468) 
Свидетелства за I и И година на име Мирјана 

Суботиќ, ул. „М. Пијаде" бр. 83, Куманово. (2469) 
Свидетелство за завршено VI одделение, -из-

дадено од Централното основно училиште „Сла-
вејко Арсов", с. Подмочани на име Соколовска Вла-
дева Нада, с. Д. Б. Црква, Ресен. (2470) 

Работна книшка, рег. бр. 167, серија бр. 399569, 
издадена од СО Охрид на име Кузмановски Колев 
Климе, с. Плаќе, Охрид. (2471) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Централното основно училиште „Славејко 
Арсов", с. Подмочани на Стефановска Тодева Љу-
ба, е. Д. В. Црква, Ресен. (2472) 

Воена книшка на име Блажо Најдов, с. Сопот, 
Кавадарци. (2473) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шериф 
Идризи, Тетово. (2474) 

Свидетелство за VIII одделение на име Идрис 
Зендели, с. Непроштено, Тетово. (2475) 

Свидетелство за V одделение на име Сахиде 
Алити, с. Теарце, Тетово. (2476) 

Воена книшка на име Мухамед Џемаили, с. Г. 
Седларце, Тетово. (2477) 

Свидетелство на име Абдулкасер Адеми, ул. 
„Штипска" бр. 44, Тетово. (2478) 

Здравствена легитимација на име Јошко Бо-
жиноски, ул. „Г. Делчев" бр. 102, Тетово. (2479) 

Свидетелство за IV одделение на име Боце Пав-
ловски, с. Милетино, Тетово. (2480) 

Свидетелство за IV одделение на име Душанка 
Анѓелковска, с. Милетино, Тетово. (2481) 

Свидетелство за IV одделение на име Анѓа 
Дамјановска, с. Блаце, Тетово. (2482) 

Свидетелство за V одделение на име Самети 
Сулејмани, с. Челопек, Тетово. (2483) 

Свидетелство за VIII одделение на име Илариа 
Сулејмани, с. Челопек, Тетово. (2484) 

Свидетелство за IV одделение на име Лазим 
Мемиши, с. Челопек, Тетово. (2485) 

Лична карта на име Благуна Симјановска, с. 
Брвеница, Тетово. (2486) 

Свидетелство за VIII одделение на име Исен 
Исени, с. Палчиште, Тетово. (2487) 

Свидетелство за V одделение на име Гајур Дау-
ти, с. Шемшево, Тетово. (2488) 

Свидетелство за П година на име Благоја Ми-
хајловски, с. Вруток, Тетово. (2489) 

Свидетелство за I, П и Ш клас на име Душко 
Кузмановски, ул. „122" бр. 3, Тетово. (2490) 

Свидетелство за IV одделение на име Асан 
Селмани, е. Нераште, Тетово. (2491) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рефик Абдилазме, с. Шипковица, Тетово. (2492) 

Свидетелство за V одделение на име Рецеп 
Саљиу, с. Теарце, Тетово. (2493) 

Свидетелство за П година на име Сабити Ни-
јази, с. Пршовце, Тетово. (2494) 

Свидетелство за V одделение на име Виолета 
Јаковлевска, Гостивар. - (2495) 

Свидетелство за VIII одделение на име Назиф 
Мустафа, ул. „Кочо Зози" ул. 34, Гостивар. (2496) 

Лична карта на име Џумали Зеќири, с. Сено-
кос, Гостивар. (2497) 

Свидетелство за I година на име Јован Јаки-
мовски, ул. „Г. Делчев" бр. 39, Гостивар. (2498) 

Свидетелство за I година на име Веле Ангел-
ковски, ул. „Г. Делчев" бб, Гостивар. (2499) 

Свидетелство за П година на име Трпе Руфов-
ски, Кеј Вардар 1 зграда бр. 1/9, Гостивар. (2500) 

Свидетелство за V одделение на име Џемал 
Авмет, с. Лакавица, Гостивар. (2501) 

Свидетелство за VI одделение на име Нијази 
Јашари, Гостивар. (2502) 

Свидетелство на име Кефендијар Бафтији, с. 
Добридол, Гостивар. (2503) 

Свидетелство на име Шекази Белули, с. Гра-
дец, Гостивар. (2504) 

Свидетелства за V и VI одделение на име Јо-
ванка Герасимоска, Гостивар. (2505) 

Свидетелство на име Ерхан Адем, с. Г. Бањица, 
Гостивар. (2506) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од АСУЦ Скопје на име Никола Богојовски, Скопје. 

(2507) 
Работна книшка на име Тодор Димовски, с. 

Брусник, Битола. (2508) 
Диплома за положен завршен испит, издадена 

од Економското училиште „Моша Пијаде" во Ку-
маново на име Рушити Енвер, ул. „Бајрам Шабани" 
бр. 64, Куманово. (2508-а) 

Здравствена легитимација на име Коста ИсаЈ-
лоски, ул. „Чеде Филипоски" бр. 12, Прилеп. (2509) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Гимназијата „Браќа Миладиновци", нас. Драче-
во на име Давитковска Анкица, Драчево Скопје. 

(2509-а) 
Свидетелство за VI одделение на име Тахир 

Бајрамоски, ул. „Тризла" бр. 453, Прилеп. (2510) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име Ми-

ле Стојановски, с. Дељадровци, Скопје. (1510-а) 
Свидетелство за VI одделение на име Мери 

Ѓорѓиевска, ул. „И. Р. Лола" бр. 10, Прилеп. (2511) 
Свидетелство за Ш година, издадено од „Гоце 

Делчев" во Куманово на име Момчило Цветковски, 
Куманово. (2511-а) 

Свидетелство за VIII одделение на име Соња 
Маркоска, ул. „Р. Левката" Прилеп. (2512) 

Свидетелство на име Снежана Цветковска, с. 
Отља, Крива Паланка. (2513) 

Свидетелство за I година на име Исуф Аде-
ми. ул. „112" бр. 32, Тетово. (2514) 

Свидетелство за IV одделение на име Имери 
Нејази, с. Порој, Тетово. (2515) 

Свидетелство на име Благоја Митревски, ул. 
„Ј. Сандански" бр. 49, Тетово. (2516) 

Свидетелство за Ш година на име Мумин Шем-
ши, с. Орашје, Тетово. (2517) 

Свидетелство за IV одделение на име Круме 
Кочевски, с. Г. Седларце, Тетово. (2518) 

Свидетелство на име Туркијан Ајредини, ул. 
„Димо Г. Кара", бр. 7, Тетово. (2519) 

Лична карта на име Илјази Сабири, ул. „П. 
Гули" бр. 45, Тетово. (2520) 

Здравствена легитимација на име Мендуар Ли-
мани, с. Жеровјане, Тетово. (2521) 

Здравствена легитимација на име Арза Фазлии, 
с. Теарце, Тетово. (2522) 

Ученичка книшка на име Рамадан Беќири, с. 
Камењане, Тетово. (2523) 

Свидетелство за IV одделение на име Асљан 
Аљити, с. Гургуриште, Тетово. (2524) 

Лична карта ,на име Ремзије Ислами, с. Ѓермо, 
Тетово. (2525) 

Здравствена легитимација на име Ремзије Ис-
лами, с. Гермо, Тетово. (2526) 

Свидетелство за I година на име Драгица Ни-
колоска, Гостивар. (2527) 

Свидетелство за I година на име Ристо Ша-
мески, с. Жел. Река, Гостивар. (2528) 

Свидетелства за V и VI одделение на име Саи-
ме Јусуфи, Гостивар. (2529) 
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КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ — Клиника за ортопедски 

болести при РО Универзитетски центар за меди-
цински науки во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. За реизбор на следните раководни работни 
места: 

1. Шеф на стационарот оддел "А", 
2. Шеф на стационарот оддел „Б", 
3. Шеф на одделот за физикална медицина и 

рехабилитациј а, 4. Шеф на оперативниот тракт-сала,. 
5. Шеф на Поликлиника, 
6. Шеф на одделението за анестезија, реани-

мација и интезивна нега, 
7. Главен медицински техничар. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— за работните места од 1 до 5 кандидатите 
треба да се асистенти или специјалисти ортопеди, 
работно искуство во струката над 3 години, да 
имаат организациони способности и морално-поли-
тички квалитети; 

— за работното место под број 6 кандидатите 
треба да се асистенти или специјалисти по анес-
тезиологија, работно искуство во струката над 3 
години, да имаат организациони способности и мо-
рално-(Пол итн чки квалитети; 

— за работното место под број 7 кандидатот 
треба да има завршено виша медицинска школа со 
раководно работно искуство 3 години, или средна 
медицинска школа со раководно работно искуство 
4 години, во струката, да има организациони спо-
собности и морално-политички квалитети и да 
постигнал особено добри резултати во извршување-
то на раководните работи и работни задачи. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето. Молбите со потребната докумен-
тација за исполнување на условите се доставуваат 
преку архивата до Советот на ООЗТ - Клиниката 
за ортопедски болести — Скопје. (466) 

Работничкиот совет на Основната организација 
на здружен труд - „АВТО ТУРИСТ" - Крушево, 
врз основа на донесената одлука 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на инокосен работоводен орган -
директор на ООЗТ - „АВТО ТУРИСТ" 
Покрај општите услови предвидени со законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршено високо образование: ма-
шински, сообраќаен или економски факултет со 
најмалку 4 години работно искуство на раководно 
работно место; 

— да имаат завршено виша стручна подготов-
ка, виша техничка машинска или сообраќајна на-
сока или виша економска школа со најмалку 6 го-
дини на раководно работно место; 

— да поседуваат морално-политички квалитети 
и организаторски способности; 

— да не се осудувани и да не се под истрага; 
— да немаат некоја со закон предвидена преч-

ка за работење на раководно работно место. 

Пријавите со потребната документација за до-
кажување на горенаведените услови се доставуваат 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето до 
Општата служба на ООЗТ „Авто Турист" - Кру-
шево ул. „Илинденска" б.б. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат во разгледување. (467) 

Работничкиот совет на ООЗТ „Растително про-
изводство" — Дебар во состав на Земјоделскиот 
комбинат „Прогрес" — Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување индивидуален работоводен орган, 
директор на ООЗТ „Растително производство" 
— Дебар, 
Пријавените кандидати покрај општите услови 

предвидени со Законот, треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

—- да имаат висока стручна подготовка, зем-
јоделски факултет, со 2 години работно искуство по 
дипломирањето или виша земјоделска школа со 4 
години работно искуство по дипломирањето; 

— да поседуваат морално-политмчки квалитети; 
— да имаат проверени квалитети во поглед на 

стручноста и организацио-ните и други работни спо-
собности; 

— да не се осудувани по чл. 511 од Законот за 
здружениот труд. 

Со молбите кандидатите да ги приложат и пот-
ребните документи за исполнување на општите и 
посебните услови по конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена од де,нот на објавува-
њето. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат на адреса: Конкурсна комисија на Работ-
ничкиот совет на ООЗТ „Растително производство" 
— Дебар во состав на З К „Прогрес" — Дебар. 

Некомплетираните документи, како и ненавре-
мено доставените, нема да се земаат предвид при 
разгледувањето. (449) 

Врз основа на член 14 од Правилникот за ра-
ботни односи на РО Рудници „БЕНТОМАК" и Од-
луката на Работничкиот совет број 0202-2138/3, кон-
курсната комисија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работи и работни 
задачи: 
1. Директор на Општ сектор, 
2. Директор на Развојно-аналитички сектор. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работни односи и Правилникот за работни одно-
си, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— за вршење на работите и работните задачи 
под 1. кандидатот треба да има стручна подготовка 
дипломиран правник со 5 години работно искуство; 

— за вршење на работите под 2. кандидатот 
треба да има стручна подготовка дипломиран еко-
номист или дипломиран рударски инженер со 5 
год. работно искуство. 

Покрај молбата кандидатите треба да ги дос-
тават следните документи: 

— доказ за стручна подготовка; 
— доказ дека не му е со закон или судска пре-

суда забрането обавување на работа на работно 
место за кое се пријавува; 

— доказ за работно искуство; 
— согласност од РО ако е вработен. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат на адреса: Рудници „Бентомак" - Кр. Па-
ланка, ул. „Маршал Тито" бб. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (468) 
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Работната организација за промет со мешовити 
стоки на мало и големо извоз-увоз „ОСМИ СЕП-
ТЕМВРИ" — Дебар согласно одлуката на работ-
ничкиот совет бр. 04-30 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за индивидуален работоводен орган на работ-

ната организација директор (реизбор) 
Покрај општите услови утврдени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат високо образование — економски 
факултет со пет години работно искуство од кои 
четири години на раководни работни места, 

— да имаат више образование — виша економ-
ска или комерцијална школа со шест години ра-
ботно искуство, од кои пет години на раководни 
работни места, 

— да поседуваат организациони способности и 
способност за раководење, 

— да не се осудувани за кривични дела пред-
видени во член 511 од Законот за здружениот 
труд и 

— да поседуваат морално^политички квалитети. 
Личниот доход се одмерува согласно одредбите 

на Самоуправната спогодба за распределба на до-
ходот и на личните доходи во работната организа-
ција. 

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

^благовремените и некомплетираните молби 
нема да се разгледуваат. (470) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ — Институт за проучување на почвите — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор на следното работно место: 
— еде,н наставник во сите звања по предметот 

Микробиолог^ а. 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, а согласно донесената Одлука за критериу-
мите за избор на наставно-научните работници во 
РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт 
за проучување на почвите — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на Конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (492) 

Врз основа на член 19 од Статутот на ООЗТ — 
Инст,итут за поледелство и градинарство — Скопје, 
како и Одлуката на Советот од XI-та редовна сед-
ница, одржана на 27. XI. 1979 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
1. еден наставник во сите звања по предметот 

Заштита од ерозија, 
2. еден помлад асистент или асистент по пред-

метот Селекција со семепроизводство, 
3. еден помлад асистент или асистент по пред-

метот Индустриски култури, 
4. еден помлад асистент или асистент по пред-

метот Механизација, 

5. еден помлад асистент или асистент по пред-
метот Градинарство, 

6. еден помлад асистент или асистент по пред-
метот Ботаника, 

7. еден помлад асистент или асистент за науч-
на работа за житни култури, 

8. еден приправник за научна работа за житни 
култури. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ, а согласно донесената Одлука за 
критериумите за избор на наставно-научни работ-
ници во РО Земјоделски факултет — Скопје. 

За работното место под точка 4 предност имаат 
кандидатите со лозаро-овоштарска насока. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за поледелство и градинарство — Скопје, бу-
левар „Југославија" б.б. 

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 м научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. (493) 

Собирот на Работната заедница на ОЗТ „Про-
летер" — Струмица, врз основа на Одлуката доне-
сена на ден И. ХП. 1979 година, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место раководи-
тел на Работната единица за откуп и продаж-
ба на лековити билки и ароматични растенија 

Кандидатот, покрај општите услови, треба да 
ги исполнува и следните посебни услови: 

— да има завршено медицински факултет; 
— да има положен стручен испит; 
— да има положено странски јазик — гер-

мански; 
— да има положено испит за стручна оспосо-

беност за производство на козметички и ми-
рисни средства; 

— да покажува интересирање и спремност за 
натамошно стручно усовршување во обла-
ста на лековитите билки и дерматокозме-
тологијата. 

Личниот доход ќе се регулира со самоуправна 
спогодба. 

Молбите со потребната документација да се до-
стават до Собирот на Работната заедница на ОЗТ 
„Пролетер" — Струмица. 

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

Молбите со Некомплетната документација и не-
благовремено пристигнатите нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (494) 

Советот на Економскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставник на неодредено време во 
сите наставнички звања по предметот Матема-
тика за економисти II 
Покрај општите услови предвидени за засно-

вање на работен однос, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и посебните услови, предвидени во За-
конот за високото образование ,и Статутот на Фа-
култетот. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од објавувањето на 
конкурсот во „Службен весник на СРМ". (469) 
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Работничките совети на ООЗТ „Мелпек", ООЗТ 
„Овчеполка", ООЗТ „Промет со услуги" и Работ-
ната заедница во состав на Работната организа-
ција „Жито продукт" — Св. Николе, 

р а с п и ш у в а а т 

К О Н К У Р С 

за именување на: 
1. директор на ООЗТ „Мелпек", 
2. директор на ООЗТ „Промет со услуги", 
3. директор на ООЗТ ,,Овчеполка", 
4. финансиски директор во Работната органи-

зација. 
Услови: 
Кандидатите под точка 1, 2 и 3, покрај оп-

штите услови предвидени со закон, треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови: 

—. да имаат завршено високо образование (еко-
номски, технолошки, правен или земјоделско-шу-
марски факултет); 

— кандидатот под бр. 4 да има завршено еко-
номски факултет; 

— да имаат 5 години работно искуство и тоа 
на раководно работно место; 

— да поседуваат организаторски способности во 
раководењето и морално-политички квалитети; 

— да не се осудувани за кривично дело по чл. 
511 од ЗЗТ. 

Кон молбата кандидатите треба да ја приложат 
и следната документација: 

— диплома за завршено високо образование, 
— потврда за работното искуство, 
— уверение дека не се осудувани за кривично 

дело по чл. 511 од ЗЗТ. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат на адреса: 
Работна организација „Жито продукт" — Св. 

Николе, ул. „Маршал Тито" бр. 69, Св. Николе. 
'Некомплетни^ документи и ненавремено при-

стигнатите молби нема да бидат земени предвид 
при разгледувањето. (495) 

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17/79 — пречистен текст), Собранието на општината 
Кичево 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на ПРЕТСЕДАТЕЛ на Оп-
штинскиот суд — Кичево. 

Кандидатите покрај општите услови предвиде-
ни со Законот за работни односи треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

— да се државјани на -СФРЈ; 
— да се дипломирани правници со потребно 

искуство и стручно знаење; 
— да имаат положен правосуден испит; и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судска функција. 
Молбите — пријавите заедно со доказите дека 

ги исполнуваат пропишаните услови по Законот се 
доставуваат до Комисијата за избор и именување 
на Собранието на општината Кичево. 

Објавата е отворена петнаесет дена, сметано од 
денот на објавувањето во дневниот печат „Нова 
Македонија". 

Молбите — пријавите некомплетирани или не-
благовремено поднесени Комисијата нема да ги зе-
ма предвид при разгледувањето. (491) 
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