
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле- Среда, 1 ноември 1967 Претплатата за 1967 год. изнесува 
гува по потреба. Ракописите не С к о п ј е 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,80 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 34 Год. XXIII (80) дин. Жиро сметка бр. 401-1-1в. 

306. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ 

РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за Републичкиот фонд за ис-
тражувачки работи во рударството, што Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија го 
донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана 
на 2 октомври 1967 година и на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 3 октомври 1967 го-
дина. 

У. бр. 01-48 
3 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУ-

ВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за Републичкиот фонд за истра-

жувачки работи во рударството („Службен весник 
на СРМ" бр. 22/66) во член 9 се додава нов став 5, 
кој гласи: 

„Директорот на Фондот е член на Управниот 
одбор на Фондот по својата положба." 

Член 2 
По член 12 се додава нов член 12а, КОЈ гласи: 
„За вршење на стручните и административните 

работи Фондот има своја служба." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

5.000.000.— дин. 

500.000.— дин. 

— Радио-Телевизија — Скопје 
за изградба на радио дом и 
набавка на мобилно сту-
дио 

— Републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи 
за изградба и опремување 
на потребни простории 

— Републички секретаријат 
за финансии 
за отплатување ануитети 
на школата за странски ја -
зици 339.546.— „ 

— Поликлиниката на Репуб-
личкиот секретаријат за 
внатрешни работи 
за ресанација на зградата 580.000.— „ 

И. Износите од претходната точка се утврду-
ваат по години: 

1967 год. 1968 год. 1969 год. 
— Радио-Телеви-

зија 
- Скопје 2.000.000 2.000.000 1.000.000 

— Републичкиот 
секретаријат 
за внатрешни 
работи 500.000 

— Републичкиот 
секретаријат 
за финансии 339.546 

— Поликлиниката 
на Републич-
киот секрета-
ријат за вна-
трешни работи 580.000 

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

Бр. 12-2209/1 
10. октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

307. 
Врз основа на член 3 од Законот за санирање 

и изградба на нестопански објекти што се од општ 
интерес за Републиката во периодот 1967—1970 го-
дина на подрачјето на град Скопје („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 20/67), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНАТА НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА САНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТО-

ПАНСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

I. Нераспределените средства од член 1 од За -
конот за санирање и изградба на нестопански об-
бјекти што се од општ интерес за Републиката во 
периодот 1967—1970 година на подрачјето на град 
Скопје, во износ од 6.419.546 динари се распреде-
луваат на: 

308. 
Врз основа на член 3 од Законот за санирање 

и изградба на нестопански објекти што се од општ 
интерес за Републиката во периодот 1967—1970 го-
дина на подрачјето на град Скопје („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 20/67), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА САНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАН-

СКИ ОБЈЕКТИ НА ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ 
ЗА 1968 ГОДИНА 

I. Од средствата утврдени со член 1 од Законот 
за санирање и изградба на нестопански објекти што 
се од општ интерес за Републиката во периодот 
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1967—1970 година на подрачјето на град 
одделни корисници во 1968 година им се 
и тоа на: 

— Филозофскиот факултет 
— Економскиот факултет 
— Правниот факултет 
— Ректоратот 
— Земјоделско испитателениот 

институт 
— Народната и универзитет-

ската библиотека 
— Архивот на Македонија 
— Народниот театар 
— Археолошкиот музеј 
— Историскиот музеј 
— Природно-научниот 

музеј 
— Хируршката клиника за 

санација на стариот 
клинички блок 

— Медицинскиот факултет 
за санација на новиот кли-
нички блок 

— Заводот за медицинска ре-
хабилитација 

— Училиштето за глуви деца 
— Народната банка — 

централа на СРМ 
— Југословенската банка 
за надворешна трговија 

— Службата на општественото 
книговодство 

— Централниот комитет на 
Сојузот на комунистите 
на Македонија 

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

Бр. 12-2210/1 
10. октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

Скопје, на 
доделуваат 

5,000.000.— 
5,000.000.— 
5,000.000.— 
2,000.000.-

1,500.000.-

7,000.000.— 
4,200.000.— 
8,690.000.— 
1,500.000.— 

600.000.— 

584.988.--

1,850.000.-

9,000 000.-

350.000.-
1,410.000.; 

3,890.000.-

1,375.000.-

660.000.-

5,500.000.-

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. Се именува за советник на Републичкиот се-
кретар за народно здравје и социјална политика 
д-р ПАНЧЕ СТАНЧЕВ, досегашен Главен репуб-
лички санитарен инспектор. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија." 

Бр. 14-2076/1 
10 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

ЗА 
О Б Ј А В А 

Б Р И Ш Е Њ Е ОД РЕГИСТАРОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ 

НА 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за ус-
ловите под кои работни организации можат да про-
изведуваат и доработуваат семе, објавува дека од 
регистарот на производители на семе се бришат 
следните организации: 

— З К „Искра" — Кочани за производство на се-
ме од пченица. Рег. број 4, страна 4, книга I, реше-
ние број 07-1994/3 од 18. X. 1967 година; 

— ЗС „Душан Кириќ" с. Росоман — Кавадарско 
за производство на семе од пченица. Рег. број 28, 
страна 28, книга I, решение број 07-2174/1 од 18. X. 
1967 година; 

— ЗС „Хамзали" с. Хамзали — Струмичко за 
производство на семе од пченица. Рег. број 30, стра-
на 30, книга I, решение број 07-1994/2 од 18. X. 1967 
година. 

Огласен дел 

309. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН 

РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР 

1. Се разрешува од должност Главен републич-
ки санитарен инспектор д-р Панче Станчев, пора-
ди заминување на нова должност. 

2. За Главен републички санитарен инспектор 
се именува д-р СОТИР СОТИРОВСКИ, раководител 
на Групата за здравство во Републичкиот секрета-
ријат за народно здравје и социјална политика. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Бр. 14-2077/1 
10. октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

аго. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА СРМ" 

1. - СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парни-
ци, оставински расправи, прогласување за неваж-
ни полиси, барирани чекови, повикување на наслед-
ници со непознато место на живеење и сл. — за 
еден збор 0,20 нови динари; 

2. — Промена на лично и фамилијарно име — 
20 нови динари; 

3. — Регистрации на стопанските организации 
180 нови динари; 

4. — Промени и бришење од регистарот на сто-
панските организации — 150 нови динари; 

5. — Регистрации и промени во регистарот на 
установите — 3 нови динари за еден квадратен сан-
тиметар во весникот; 

6. — Ликвидации на работните организации — 
3 нови динари на еден квадратен сантиметар во 
весникот; 

7. — Регистрации на занаетчиските дуќани и 
работилници и престанок со работа на занаетчис-
ки дуќан — 30 нови динари; 

8. — Конкурси и јавни наддавања — 2,50 нови 
динари за еден квадратен сантиметар во весникот; 

9. — Огласување за неважни печати и штемби-
ли — од збор 1 нов динар; 

10. — МАЛИ ОГЛАСИ: здравствени легитима-
ции, работни книшки, лични карти, ученички кни-
шки, свидетелства, воени документи, ловечки ис-
прави, оружен лист, и други слични огласи — 5 
нови динари; 
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11. — Биланси на стопанските организации — 
140 нови динари; 

12. — Објавување акти на работните организа-
ции 8 нови динари од еден сантиметар во весникот; 

13. — За огласи што не се опфатени во горните 
точки ќе се наплатува — 2,50 нови динари за еден 
квадратен сантиметар во весникот. 

Горните цени (паушалните износи) се однесу-
ваат на огласи што се објавуваат според вообичае-
ниот текст. Ако текстот е поголем од вообичаениот 
се доплатува разлика. 

За да се објави оглас (се однесува на огласи под 
точка 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 11) во „Службен весник на 
СРМ" парите треба да се испраќаат однапред на 
жиро сметка 401-1-16 кај Службата на општестве-
ното книговодство — Скопје. 

Молиме огласите да се доставуваат читливо на-
пишани според вообичаената форма во „Службен 
весник на СРМ", бидејќи во спротивен случај не 
одговараме за евентуални грешки. 

Оваа тарифа ќе се применува од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ." 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Витановска Зорка од 
Куманово, ул. „Чупино Брдо" бр. 10, против туже-
ниот Витановски Костадинов Павле, сега со непо-
знато место на живеење, за развод на брак. Вред-
ност на спорот 500 нови динари. 

Се повикува тужениот Витановски К. Павле 
во срок од 30 дена да се јави лично во судот или 
да ја достави својата адреса. 

Доколку во одредениот срок тужениот не се 
јави ќе му се постави привремен старател во сми-
сла на член 77 и 78 од ЗПП кој ќе го застапува 
во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје П. бр. 921/67. (88) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Василевска Добрица од Крушево, ул. „Томе 
Никле" бр. 25а поднесе до овој суд тужба против 
Георгиев Иван, во неизвесност, за развод на брак. 

Бидејќи тужениот Иван е во неизвесност, со 
непозната адреса, тоа се повикува во срок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противен случај ќе му биде одреден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 434/67. (92) 

Гаштевска Милица, од с. Љубојно, Ресен, под-
несе до овој суд тужба за развод на брак против 
Гаштевски Ѓорѓи, од село Цапари, сега во неизвес-
ност со непознато место на живеење. Бидејќи Горѓи 
е во неизвесност и со непозната адреса, тоа се по-
канува во срок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави или 
да одреди свој застапник. Во противен случај ќе 
му биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 387/67. (93) 

Станковска (Бошева) Јованова Цвета, од Б и -
тола ул. „Поречка" бр. 7а, поднесе до овој суд туж-
ба за развод на бракот против Станковски Огненов 
Јован, од Битола, со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Јован е со непозната адре-
са, тоа се повикува во срок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. Во про-
тивен случај на истиот ќе му биде одреден застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 390/67. (89) 

Е р. 34 - Стр. 643 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Се огласува дека Зага Накова од Штип со стан 
на ул. „Тодор Чучков" број 55 поднела до овој суд 
молба со која бара да се огласи загубеното сви-
детелство за завршено IV одделение, за неважно. 

Училиштето го завршила во учебната 1937/38 
година во основното училиште „Свети Ранѓел" во 
Штип. 

Се покануваат сите кои имаат приговори против 
предлогот да ги поднесат во срок од 6 месеци, сме-
тано од денес. 

Ако во срок од 6 месеци наведениот документ 
на судот никој не го најде или не стави приговор, 
судот, свидетелството за завршено IV одделение 
основно училиште на Зага Накова, ќе го огласи, 
односно судски ќе го поништи. 

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 380 од 
28. VI. 1967 година. (94) 

Општински суд во Штип огласува дека Сава 
Левкова Ракаткова од Штип со стан на ул. „Коже-
вица" бр. 23 побара да се огласи свидетелството за 
завршено IV одделение основно училиште, кое гла-
си на нејзино име бидејќи истото го изгубила. 

Училиштето го завршила во учебната 1934/35 
година. 

Се повикуваат сите кои имаат приговори про-
тив предлогот, да ги поднесат во срок од 6 месеци, 
сметано од денес. 

Ако во срок од 6 месеци документот на судот 
никој не му го пријави или не стави приговор, су-
дот споменатиот документ, ќе го поништи судски. 

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 360 од 
28. VI. 1967 година. (95) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршен Ш клас вечерно трговско училиште во 
Прилеп, во учебната 1933/34 година, на име Велков-
ски Богев Киро, од Прилеп, ул. „Илка Присаѓанка" 
бр. 28а. 

Се поканува секое лице што го нашло или ќе 
го најде горенаведеното свидетелство, да соопшти 
овој суд, во срок од 3 месеци по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 639/67 
година. (90) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

При Општинскиот суд во Кичево се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено четиригодишно основно училиште през 
учебната 1940/41 година, во училиштето во с. Стрел-
ци на име Садику Азир Абаз од с. Мамудовци, оп-
штина Кичево. 

Се повикува секое лице кое го нашло или ќе 
го најде горенаведеното свидетелство да соопшти 
на овој суд во срок од 3 месеци по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 466/67. 
(91) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Со правосилно решение Л. бр. 6/63 од 12. IV. 

1967 година на Окружниот стопански суд во Битола 
е заклучена постапката за присилна ликвидација 
на Земјоделската задруга „Златен клас" од село 
Карамани, Битолско. (1495) 



Стр. 644 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 септември 1967 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30.1.1967 година под рег. бр. 74/55, книга Ш е за-
пишано следното: Продавницата број 2 во Струга 
на Трговското претпријатие „Струшка трговија" 
од Струга, престана со својата работа и се брише 
од регистарот на стопанските организации, кој го 
води овој суд, поради припојување кон Прехран-
бениот комбинат „Жито Македонија" од Скопје — 
Филијала во Кичево. 

Промената е запишана во регистарот врз осно-
ва на одлуката од работничкиот совет на Тргов-
ското претпријатие „Струшка трговија" од Струга 
бр. 1410 од 14. XI. 1966 год. и одлуката од работнич-
киот совет на Прехранбениот комбинат „Жито Ма-
кедонија" — Скопје — Филијала во Кичево бр. 
1601 од 19. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 9/67. (370) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. И. 1967 година под рег. број 116/55, книга П е за -
пишано следното: Се проширува дејноста на Зем-
јоделското претпријатие „Мирче Ацев" од село 
Старо Лагово, уште со промет со животни намир-
ници и предмети за куќни потреби. 

Промената е запишана во регистарот врз осно-
ва на одлуката од работничкиот совет на Земјо-
делското претпријатие „Мирче Ацев" од село Ста-
ро Лагово бр. 18Ѕ7/1 од 29. XII. 1966 година. 

Од Окружни! ^ стопански суд во Битола. Фи 
бр. 37/67. (375) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. II. 1967 година под рег. број 236/55, книга I е за -
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Никифор Ганго, досегашен при-
нуден управник на Металското производително 
услужно занаетчиско претпријатие „Гоце Радосав-
љ е в и ћ ' од Битола. 

Се овластува лицето Илија Малевски, в. д. ди-
ректор, и Стојчевски Тома, ш е ф на сметковод-
ството да го потпишуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 45/67. (379) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30.1.1967 година под рег. број 74/55, книга Ш е за -
пишано следното: Продавницата број 1 во Струга 
на Трговското претпријатие „Струшка трговија" од 
Струга, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го во-
ди овој суд, поради присоединување кон Прехран-
бениот комбинат „Жито Македонија" од Скопје — 
Филијала во Кичево. 

Промената е запишана во регистарот врз осно-
ва на одлуката од работничкиот совет на Тргов-
ското претпријатие „Струшка трговија" од Струга 
бр. 1410 од 14. XI. 1966 год. и одлуката од работ-
ничкиот совет на Прехранбениот комбинат „Жито 
Македонија" — Скопје — Филијала во Кичево бр. 
1601 од 19. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 10/67. (371) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. II. 1967 година под рег. број 1/62, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата „Универзал" од Битола на Трговското прет-
пријатие „Нова трговија" од Битола, уште со трго-
вија со гумени обувки. 

Промената е запишана во регистарот врз осно-
ва на одлуката од работничкиот совет на Тргов-
ското претпријатие „Нова трговија" од Битола бр. 
1946 од 10. XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 446/66. (373) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. II. 1967 година под рег. број 18/66, книга II е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Манчески Киме, досегашен ра-
ководител на Заштитната стаклорезачка работил-
ница „Напредок" од Охрид. 

Се овластува лицето Наумовски Димко Живко, 
раководител, да ја потпишува заштитната рабо-
тилница. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 4/67. (380) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. II. 1967 година под рег. број 82/55, книга II е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Турунџиевски Владо, досегашен 
директор на Претпријатието „Транспорт" од При-
леп. 

Се овластува лицето Петрески Т. Симон, ди-
ректор, да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 46/67. (382) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. II. 1967 година под рег. број 11/61, книга I е за -
пишано следното: Се менува фирмата и седиштето 
на Претпријатието за вршење на земјоделски ус-
луги и транспорт „Механичар" од село Долнени и 
ќе гласи: Претпријатие за земјоделски услуги и 
транспорт „Агротехника", со седиште во Прилеп. 

Промената е запишана во регистарот врз осно-
ва на одлуката од работничкиот совет на Претпри-
јатието „Механичар" од село Долнени бр. 96 од 
16. И. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 43/67. (374) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 93, страна 237 е запишано следното: 
Дејноста на Земјоделското претпријатие за произ-
водство, обработка и откуп на тутун „Бела Вода" 
од Титов Велес, согласно со одлуката на работнич-
киот совет број 266 од 22. II. 1967 година и елабо-
ратот за економска оправданост се проширува и 
со: откуп на тутун, така што предметот на работа-
та на претпријатието е производство, обработка, 
откуп, ферментација и продажба на тутун. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 211/13-Ш-67 год. (395) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 299 е запишано следното: 
Фирмата на Претставништвото во Скопје на улица 
„256" (осми колосек) на Претпријатието „Рапид" од 
Белград во иднина се менува и ќе гласи: „Рапид" — 
претпријатие за надворешна и внатрешна трговија 
— Белград — Претставништво во Скопје, ул. „256" 
(осми колосек), согласно со решението за регистра-
ција на Окружниот стопански суд во Белград Фи 
бр. 2964 од 22. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 31/67 од 16.1.1967 година. (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 812, страна 813, книга III е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Стовариштето во Скопје на улица 
„Илија Илиевски" (Зоолошка градина) на Тргов-
ското претпријатие на големо „Јошаница" - Нови 
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Пазар, согласно со одлуката на работничкиот совет 
број 2836 од 23.XII.1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 97 од 4.11.1967 година. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 743, страна 281, книга III е запишано 
следното: Седиштето на Претставништвото во Скоп-
је на улица „Васил Главинов" број 39 на Тргов-
ското претпријатие за увоз-извоз со железарија , 
технички и градежни материјали „Металка" — 
Љубљана, се преместува во Скопје на улица „256", 
согласно со одлуката од работничкиот совет бр. 
06-3597 од 21.11.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 175 од 28. II. 1967 година. (405) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 178, страна 433, книга И е запишано 
следното: Фирмата на „Вишешница" — Трговско 
претпријатие на мало за промет со железарија , на-
мештај и градежен материјал — Кавадарци 
се менува и ќе гласи: Трговско претприја-
тие на големо за промет со индустриско-прехран-
бени стоки (производи) „Вишешница" — Кавадар-
ци, согласно со одлуката на работничкиот совет. 

Исто така и дејноста на претпријатието се 
проширува и во иднина ќе се состои во промет 
со индустриско-прехранбени производи на големо 
и тоа: текстил, кратка и плетена стока и кон-
фекција, галантериска и базарска стока и иг-
рачки, крзнена и јажарска стока, каделни и 
јутени производи, обувки, производи од гума, 
каучук, и пластични маси, железарска и ме-
тална стока, велосипеди, машини за шиење и 
прибор, моторни возила, резервни делови и прибор, 
земјоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и 
средства за заштита на растенијата, фотографски 
и оптички апарати, инструменти и прибор, музич-
ки инструменти, радиоапарати и прибор, спортски 
прибор, електротехнички материјали, бои, лакови, 
хемикалии и прибор, парфимериски и козметички 
стоки, градежен материјал, огревно дрво и јаглен, 
санитарни и инсталациони материјали, стакло, пор-
целан и керамичко стакло, мебел, канцелариски 
материјал, хартија, прибор за пишување, школски 
прибор, животни намирници и предмети за куќни 
потреби, производи од шеќер и какао, зеленчук, 
овошје и преработки и техничка стока за снабду-
вање на производни претпријатија и занаетчиство-
то, согласно со одлуката на работничкиот совет и 
елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 189/67 од 28. И. 1967 година. (420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 8, страна 25, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Градежното прет-
пријатие „Козјак" од Куманово, инженер Цветко 
Јакимовски, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Стојановски Арсов Живко. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со старите регистрирани 
потписници и тоа: Владо Пановски, раководител 
на монтажниот погон, и Марковски Стојан, кни-
говодител, сметано од 1. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 197/67 од 4. III. 1967 година. (421) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 262, страна 999, книга I е запишано 
следното: На досегашните потписници на Претпри-
јатието за водостопанство — Куманово и тоа: Б л а -
гој С. Каранфилски, в. д. директор, и Саве Ефре-

мовски, директор на инвестициона група, им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се раз-
решени од должност. 

За директор на претпријатието е назначен ин-
женер Цветко Јакимовски. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со стариот регистриран пот-
писник Љубомир Трајковски, ш е ф на сметковод-
ството, сметано од 2. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 206/67 од 6. III. 1967 година. (422) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 670, страна 949, книга II е запишано 
следното: Дејноста на „Агромеханика" — претпри-
јатие за снабдување на земјоделието на големо и 
мало и одржување на земјоделската механизација 
— Скопје во иднина се проширува и со: вршење 
промет со сите врсти природна и вештачка волна, 
разни волнени предива и други волнени производи, 
памук, памучни предива и други памучни произ-
води, како и промет со стаклена волна, согласно со 
одлуката на работничкиот совет број 35 од 26. XII. 
1966 година и елаборатот за економска оправда-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 193/67 од 4. III. 1967 година. (430) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 188, страна 943, книга III е запишано 
следното: Решението на овој суд Фи бр. 103/67 од 
9. II. 1967 година се дополнува така што „Макотекс" 
увоз-извоз — Скопје во иднина, покрај регистри-
раните потписници со горецитираното решение, ќе 
го потпишуваат и следните два потписника: Ми-
лица Матевска и Георги Пендев, сметано од 1. III. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 103/67 од 7. III. 1967 година. (433) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 662, страна 901, книга II е запишано 
следното: Дејноста на „Агрохемизација" — специ-
јализирано претпријатие за хемизација на земјо-
делството — Скопје по однос на внатрешниот про-
мет се проширува и со следното: Авио-снимање и 
геолошко истражување, согласно со одлуката н^ 
работничкиот совет и елаборатот за економска оп-
равданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 123/67 од 27.11.1967 година. (434) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 713, страна 819, книга I е запишано 
следното: Дејноста на Претставништвото во Скопје 
на улица „Никола Вапцаров" број 57 на Трговското 
претпријатие увоз-извоз „Грамат" од Загреб во 
иднина се проширува и со: 

— опрема за рударството и опрема за градеж-
ништвото, освен електроопрема; 

— опрема и утензилии за текстилната инду-
стрија, опрема за машиноградба, металопрерабо-
тувачка и останатата индустрија, освен електро-
опрема; 

— металопреработувачка и техничка стока; 
— руди, метали, легури и неметали; 
— застапување на странски фирми; 
— монтажни објекти од јавен и станбен карак-

тер изградени од разен градежен материјал; 
— земјоделски машини и алат, вештачки ѓу-

брива и средства за заштита на растенијата, освен 
електроопрема, согласно со решението Фи бр. 2631/ 
66 на Окружниот стопански суд во Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 190/67 од 28. II. 1967 година. (435) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 748, страна 311, книга III е запишано 
следното: Фирмата на Претставништвото во Скоп-
је на улица „Гуро Ѓаковиќ" број 34 на Фабриката 
за цемент и салонит „15 семптембер" — Дихово во 
иднина се менува и ќе гласи: „Салонит Дихово" 
— индустрија цемента и азбестцемента — Анхово 
Претставништво во Скопје, согласно со реше-
нието рег. број 149/17 од 14. И. 1967 година на Ок-
ружниот стопански суд во Копер. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 186/67 од 28.11.1967 година. (436) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 324, страна 123, книга II е запишано 
следното: Дејноста на Трговското претпријатие за 
промет со мешовита стока на мало „Клепа" — 
Градско, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет и елаборатот за економска оправданост во ид-
нина се проширува и со: вршење услуги на јав-
ниот сообраќај со товарни возила. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 131/67 од 16.11.1967 година. (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 242, страна 751, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Земјоделското сточарско стопан-
ство „Борец" од село Лешок, бидејќи се присоеди-
нува со Земјоделската задруга „Вардар" од с. Брве-
ница и Земјоделскиот комбинат „Полог" — Тетово 
во новоформираната работна организација под 
име: Земјоделско-индустриски комбинат — Тетово, 
согласно заедничката одлука број 01-3527 од 31. 
XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 90/67 од 28.11.1967 година. (446) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 290, страна 624, книга III е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Претпри-
јатието за производство на машински и рачни те-
писи, печатени шамии за промет на големо и мало 
„Македонски фолклор" — Скопје, Матеја Марко-
виќ, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен Пан-
де Тодевски. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со новоназначениот потписник Матеја 
Марковиќ, технички раководител, и стариот реги-
стриран потписник Левко Наумовски, шеф на смет-
ководството, сметано од 2. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 205/67 од 4. III. 1967 година. (502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 66, страна 735, книга IV е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата број 17 во Кума-
ново на улица „Маршал Тито" број 9 на Работ-
ната организација за стаклорезачки, стаклобру-
сачки и столарски услуги „Јавор" — Скопје, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет број 
309/15 од 15. II. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 252/67 од 27. III. 1967 година. (504) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 66, страна 735, книга IV е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата број 2 на Работ-
ната организација за стаклорезачки, стаклобрусач-
ки и столарски услуги „Јавор" — Скопје, согласно 

со одлуката на работничкиот совет број 54/4 од 
12. И. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 253/67 од 27. III. 1967 година. (505) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 66, страна 189, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата број 7 во Скопје 
(Сточен пазар „Чаир") на Работната организација 
за стаклорезачки, стаклобрусачки и столарски ус-
луги „Јавор" од Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет бр. 54/8 од 12.1.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 258/67 од 27. III. 1967 година. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 93, страна 237, е запишано следното: 
Дејноста на Земјоделското претпријатие за произ-
водство, обработка и откуп на тутун „Бела Вода" 
од Титов Велес во иднина се проширува и со: пре-
воз на патници и други лица и работни организа-
ции со автобусот марка „Санос", регистарски број 
27-69, согласно со одлуката на работничкиот совет 
број 265 од 22. И. 1967 година и елаборатот за еко-
номска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 248/67 од 25. III. 1967 година. (514) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 653, страна 841, книга II е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Претстав-
ништвото во Скопје на „Словенијалес" — Љубљана, 
Јовановски Симон Владимир, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на Претставништвото е назна-
чен Спасиќ Спасоје, кој ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано од 8. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 223/67 од 16. III. 1967 година. (556) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 967, страна 653, книга IV е запишано 
следното: Дејноста на производно"јорганџиската и 
шивачка задруга „Бела постела" — Скопје, соглас-
но со одлуката број 7 од 4. III. 1967 година и ела-
боратот за економска оправданост во иднина се 
проширува и со: продажба на сите видови сопстве-
на конфекција и галантерија, а како дополнение 
на асортиманот ќе продава и производи од други 
производители; како разна трикоконфекција, га-
лантерија, позамантерија, кожна галантерија и сл. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 212/67 од 15. III. 1967 година. (560) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 288, страна 741 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Фабриката за стак-
ло и стаклена волна — Скопје, Ковачевски Здравко 
технички раководител, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

Фабриката и во иднина ќе ја потпишуваат ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Арнаудовски 
Анастас, директор на развојниот сектор, Златевски 
Драган, директор на организационо-кадровскиот 
сектор, Чеоепналковски Софре Спасе, генерален 
директор, Тасевски Милан, директор на стопанско-
сметководниот сектор, и Петковски Кино, niecb на 
сметководството, сметано од 29. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фм 
бр. 293/67 од 31. III. 1967 година. (571) 

Окружниот стопански суд во Окото останува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 911, страна 301, книга IV е запишано 
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следното: Седиштето на Претставништвото во Скоп-
је на Творницата за дрвени плочи „Босанка" — 
Блажуј , во иднина се преместува од улица „Илин-
денска" број 13/1 на улица „Гуро Стругар" бр. 
11а/И — лево Скопје, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 132 од 18. II. 1967 година. (351) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 780, страна 555, книга III е запишано 
следното: Фирмата на Претставништвото во Скопје 
на улица „Максим Горки" број 1 на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Космет Експорт" — При-
штина во иднина се менува и ќе гласи: Пољопри-
вредно-индустриски комбинат „Космет експорт" — 
Приштина — Филијала за извоз и внатрешен про-
мет — Скопје, согласно со одлуката на работнич-
киот совет бр. 04-11458/2 од 29. X. 1966 година. 

Исто така и седиштето на Филијалата за из-
воз и внатрешен промет во Скопје се преместува 
од улица „Максим Горки" број 1 на улица „Душко 
Поповиќ" број 19. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 41/67 од 13. II. 1967 година. (401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 469, страна 929, книга И е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот 
совет на Лозаро-винарското претпријатие „Тик-
веш" од Кавадарци број 02-943 од 28. И. 1967 година, 
прецизираната дејност на претпријатието во идни-
на е: подигање на плантажни лозја и овоштарни-
ци, одгледување на истите и производство на вин-
ско и столно грозје и овошје; производство на по-
садочен лозаро-овоштен материјал; преработка на 
грозје и овошје; производство на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и специјални вина и гроздов 
и овоштен концентрат; промет со грозје и алко-
холни и безалкохолни пијалоци на големо и мало; 
промет со производите од своите кооперанти; суз-
бивање на болестите и штетниците на растенијата 
во сопствените плантажи и укажување услуги во 
сузбивањето на болестите и штетниците на расте-
нијата на земјоделските задруги и стопанства и 
индивидуалните производители, укажување услуги 
во орање и риголовање на земјоделските задруги 
и стопанства и индивидуалните производители. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 202/67 од 4. III. 1967 година. (419) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 303, страна 1249, книга I е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Занаетчи-
ското претпријатие „Електрометал" — Тетово, Б л а -
гоја Митрушевски, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен Перински Марко. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со новоназначениот потписник К и -
тановски Перо, технички директор, сметано од 
3. II. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 102/67 од 17. II. 1967 година. (445) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. И. 1967 година на страна 249, реден број 12 е за-
пишано следното: Досегашните потписници на Ра -
ботната организација „Жито Македонија" — пре-
хранбен комбинат во Скопје — Филијала во Ко-
чани, Стојан Јорданов Ампов, директор, и Андон 
Данилов, ш е ф на комерцијалното одделение, се 
разрешени од должност. За потписници се назна-
чени следните лица: Михаил Спиров Бојаџиски, 
директор, Љубомир Василев Тодосиев, ш е ф на ко-

м е р ц и ј а л н о ^ одделение, Ванчо Атанасов Митев-
ски, ш е ф на книговодството, и Нада Иванова Пет-
рова, ликвидатор. 

Директорот потпишува поединечно, а остана-
тите потписници колективно со два потписа. 

Впишувањето во регистарот е извршено врз 
основа на одлуката од управниот одбор на задру-
гата бр. 13-4313 од 19. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 226/66. (451) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 343, страна 21, книга II, е запишан под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
тово. Предмет на работењето на комбинатот е: зем-
јоделско, сточарско и живинарско производство, 
производство на садници, изработка на програми 
и елаборати, промет со земјоделски производи и 
репродукциони материјали, вршење услуги со зем-
јоделски машини, со сервис за оправка на земјо-
делски машини, спроведување на меринизација, 
управување со високопланински пасишта, произ-
водство и купопродажба на сите видови конзерви 
од овошје, зеленчук, месо, безалкохолни и алко-
холни пијалоци, сопствено и услужно ускладишту-
вање и одржување на свежо овошје, зеленчук, мле-
ко, месо, млечни и месни производи, купопро-
дажба и преработка на сите видови овошје, зелен-
чук, млеко, месо, млечни и месни производи, коопе-
рирање за производство на земјоделско"добиточ-
ни и други производи со индивидуални земјодел-
ски производители преку создавање на разни ви-
дови кооперации, организирање на штедење и кре-
дитирање, промет со кожи и волна, промет со тех-
ничко и огревно дрво, вршење на мелиорации, на-
воднување и одводнување на земјоделски повр-
шини, трговија на мало преку трговски дуќани за 
продажба на земјоделско-добиточни производи, ре-
продукциони материјали (семе, вештачки ѓубри-
ва и др.) за земјоделско-сточарско производство, 
препарати за заштита на земјоделските растенија, 
земјоделски машини и делови за земјоделски ма-
шини. 

Споредна дејност: вршење разни транспортни 
услуги со свои превозни средства на други работ-
ни организации и граѓани. 

Комбинатот е основан со соединување на Земјо-
делскиот комбинат „Полог" — Тетово, Земјодел-
ската задруга „Вардар" — Брвеница и Земјодел-
ско-сточарското стопанство „Борец" од село Лешок 
со заедничка одлука број 01-3527 од 31. XII. 1966 
година. 

Комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Мелко Антевски, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 89/67, од 28. II. 1967 година. (449) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1031, страна 117, книга V, е запишан под 
фирма: Занаетчиско услужно купопродажно на-
бавно претпријатие „Вевчани" од с Вевчани — По-
гон за декоративни работи во градежништвото во 
Скопје, улица „Битпазар". Предмет на работењето 
на погонот е вршење декоративни работи во гра-
дежништвото. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Занаетчиското услужно купопродажно претприја-
тие „Вевчани" од Вевчани, со одлука бр. 5 од 11. II. 
1967 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Бе-
бековски Воислав, в. д. директор на претпријатието 
и Мукоски Ксенофон, раководител на погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 272/67, од 31.111.1967 година. (488) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
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рег. број 817, страна 865, книга III, е запишан под 
фирма: Претпријатие за градежно монтанжи ин-
сталации „Грамис" од Скопје — Столарски погон 
во Скопје, улица „ Сарај евска" Дексион 8, населба 
Бутел I. Предмет на работењето на погонот е из-
работка на сите видови градежна столарија, мон-
тажа на изработена столарија на градежни објек-
ти, изработка на мебел за домаќинства по порачка 
на интересентите, сервисирање на домаќинства и 
стопански организации за одржување на држав-
ните предмети и инвентар, изработка на разни мон-
тажни дрвени и др. објекти. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Претпријатието за градежно-монтажни инсталации 
„Грамис" од Скопје, со одлука бр. 226 од 22. III. 1967 
година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето: Јова-
новски Нешов Димитрије, раководител, и Мицков 
Тане ѓорѓи, в и с о к о в а л и ф и к у в а н столар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 329/67. (625) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 343, страна 25, книга II, е запишан под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат од Те-
тово — Погон „Борец" во село Лешок, Тетовско. 
Предмет на работењето на погонот е: земјоделско-
сточарство и живинарско производство, производ-
ство на садници, изработка на програми и елабо-
рати, промет со земјоделски производи и репро-
дукциони материјали, вршење услуги со земјодел-
ски машини со сервисна оправка на земјоделски 
машини, спроведување на меринизација, управу-
вање со високопланински пасишта, производство и 
купопродажба на сите видови конзерви од овошје, 
зеленчук, месо, безалкохолни и алкохолни пија -
лоци, сопствено и услужно укладиштување и одр-
жување на свежо овошје, зеленчук, млеко, месо 
и млечни и месни производи, купопродажба и пре-
работка на сите видови овошје, зеленчук, млеко, 
месо, млечни и месни производи, кооперирање за 
производство на земјоделско-сточарски и други 
производи со индивидуални земјоделски произво-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации, организирање на штедење и кредитирање, 
промет со кожа и волна, промет со техничко и ог-
ревно дрво, вршење на мелиорации, надводнување 
и одводнување на земјоделски површини, трго-
вија на мало преку трговски дуќани за продажба 
на земјоделско-сточарски производи, репродук-
циони материјали (семе, вештачки ѓубрива и др.) 
за земјоделско-сточарското производство, препара-
ти за заштита на земјоделските растенија, земјо-
делски машини и делови за земјоделски машини. 

Споредна дејност: вршење на разни транспорт-
ни услуги со свои превозни средства на други ра-
ботни организации и граѓани. 

Погонот е основан со одлуката за соединување 
бр. 01-3527 од 31. XII. 1966 година на Земјоделскиот 
комбинат „Полог" — Тетово, Земјоделската задру-
га „Вардар" — село Брвеница и Земјоделското 
сточарско стопанство „Борец" — село Лешок во 
нова стопанска организација под назив: Земјодел-
ско-индустриски комбинат — Тетово со три погони 
со самостојна пресметка и тоа: Погон „Полог" — 
Тетово, Погон „Вардар" — село Брвеница и Погон 
„Борец" — село Лешок. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето инже-
нер Александар Наневски, раководител и Душан 
Антевски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 199/67 од б . и . 1967 година. (575) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 24. III. 1967 година, рег. број 5/67, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница број 20 во При-
леп, ул. „Марксова" број 44, Индустрија крзна, 

кожне и текстил не одеќе ,,Обнова" од Шабац. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на текстилна, кожна и крзна конфекција од соп-
ствено производство, а како дополнување на асор-
тиманот машка и женска облека, трикотажа и 
кожна галантерија. 

Продавницата е основана од Индустријата „Об-
нова" — Шабац, со одлука на работничкиот совет 
бр. 07-1393/1-67 од 10. Ш. 1967 година и уверението 
од Одделението за надзор и контрола на Општи-
ната Прилеп бр. 07-65/24 од 22. III. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Спасевски Ди-
митрија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 62/67. (652) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 13. III. 1967 година, рег. број 26/66, книга II, е 
запишан под фирма: Погон за водоинсталатерска 
дејност во с. Вевчани на Занаетчиското услужно 
купопродажно и набавно претпријатие „Вевчани", 
с. Вевчани. Предмет на работењето на погонот е: 
вршење водоинсталатерска дејност. 

Погонот е основан од Занаетчиското услужно 
претпријатие „Вевчани" од с. Вевчани, со одлука 
од работничкиот совет бр. 9 од 11. II. 1967 година и 
решението на Општинското собрание Струга бр. 
09-1769/2 од 11. III. 1967 година. 

Погонот ќе го потпишуваат Радиновски Јован, 
раководител и Бебекоски Воислав, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 401/66. (653) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. Ш. 1967 година, страна 203, реден број 3, 
е запишана под фирма: Продавница број 1, со се-
диште во Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 54. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мало на следните стоки: 

а) млеко и млечни производи, леб и печиво, 
б) д е л и к а т е с и производи, 
в) производи од шеќер и какао. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Бистра" од Струмица. 
Раководител на продавницата е Кољо Кабуров, 

кој не е овластен да ја потпишува, а потпишува-
њето ќе го врши директорот на претпријатието, 
Ристо Стоев. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на прет-
пријатието бр. 01-31 од 3. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 68/67. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. Ш. 1967 година, страна 401, реден број 6, е 
запишана под фирма: Продавница број 4, со седи-
ште во Струмица, ул. „Градско пазариште". Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на следните стоки на мало: 

а) млеко и млечни производи, леб и печиво, 
б) д е л и к а т е с и производи, 
г) производи од шеќер и какао. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Бистра" од Струмица. 
Раководител на продавницата е ѓорѓи Узунов, 

кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата 
ќе ја потпишува директорот на претпријатието би-
дејќи е во негов состав. 

Впишувањето е запишано во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на прет-
пријатието бр. 01-31 од 3. III. 1967 година 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 69/67, (698) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. III. 1967 година, страна 401, реден број 7, е за-
пишана под фирма: Продавница број 7, со седиште 
во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 26. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на следните стоки на мало: 

а) млеко, млечни производи, леб и печиво, 
б) деликатесни производи, 
д) производи од шеќер и какао. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Бистра" од Струмица. 
Раководител на продавницата е Иван Василев, 

кој не е овластен да ја претставува и потпишува. 
Продавницата ќе ја потпишува директорот на прет-
пријатието, бидејќи е во негов состав. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет бр. 01-31 
од 3. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 71/67. (699) 

работничкиот совет бр. 02-728/1 од 24. III. 1967 год. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 

бр. 98/67. (702) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 25. III. 1967 година, страна 401, реден број 5, е 
запишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Кирил и Методи". Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на след-
ните стоки: 

а) млеко и млечни производи, леб и печиво, 
б) деликатесни производи, 
в) производи од шеќер и какао. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Бистра" од Струмица. 
Раководител на продавницата е Динка Митев-

ска, која не е овластена да ја потпишува. Продав-
ницата ќе ја потпишува директорот на претприја-
тието, бидејќи е во негов состав. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на прет-
пријатието бр. 01-31 од 3. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 70/67. (700) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. III. 1967 година, страна 404, реден број 16, е за -
пишана под фирма: Продавница, со седиште во с. 
Сушево, Струмичко. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Гранап" — Струмица. 

Раководител на продавницата е Јаким Стојков 
Митев, кој не е овластен да ја потпишува. Продав-
ницата ќе ја потпишува директорот на претприја-
тието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на поднесената пријава од претпријатието 
бр. 02-757/1 од 27. III. 1967 година и одлуката на 
работничкиот совет бр. 02-729/1 од 24. III. 1967 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 7. IV. 1967 година, страна 255, реден број 17, е 
запишана под фирма: Продавница со седиште во с. 
Лакавица, Штипско. Предмет на работењето на 
продавницата с продажба на мешовита трговска 
стока и производи потребни на земјоделските про-
изводители за земјоделското производство. 

Продавницата е основана од Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Црвена ѕвезда" — Штип. 

Раководител на продавницата е Стојмир Е ф -
тимов, кој не е овластен да ја потпишува. Продав-
ницата ќе ја потпишува директорот на комбина-
тот. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на ком-
бинатот бр. 09-218/5 од 11. И. 1967 година и реше-
нието на Санитарниот инспектор при Собранието 
на општината Штип бр. 09-1868/2 од 5. IV. 1967 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 116/67. (723) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. IV. 1967 година, рег. бр. 3/57, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница за промет со сто-
ки за широка потрошувачка „Космос", со седиште 
во село Брод на Земјоделската задруга „Црна Ре-
ка" од село Брод. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со предмети од широка по-
трошувачка и прехранбени предмети (предмети од 
општа употреба). 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Црна Река" од село Брод, со одлука од за-
дружниот совет бр. 6 од 29. XII. 1966 година и со-
гласноста од санитарната и пазарната инспекција 
- Битола, бр. 04-35/132 од 14. Ш. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тодоровски 
Благоја, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 108/67. (731) 

бр. 97/67. (701) 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
28. Ш. 1967 година, страна 404, реден број 17 
е запишана под фирма: Продавница со седиште во 
село Нова Маала, Струмичко. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на колонијални 
стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Гранап" — Струмица. 

Раководител на продавницата е Аспарух Киро 
Мицев, кој не е овластен да ја потпишува. Про-
давницата ќе ја потпишува директорот на прет-
пријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на поднесената пријава од претпријатието 
бр. 02-758/1 од 27. III. 1967 година и одлуката на 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. IV. 1967 година, рег. бр. 8/67, книга I, е 
запишана под фирма: Монтажно-изолатерска за-
друга „Изотерма" во Битола. Предмет на работе-
њето на задругата е вршење на сите врсти изо-
лации за топлотни уреди од градежната струка. 

Задругата е основана од граѓаните и тоа: Ан-
дреевски Андре, Кулевски Крсте, Б л а ж е Илиоски, 
Најдовски Арсенија, Христоски Славе, Стерјевски 
Јован, Стојановски Борис, Илијоски Владимир, 
Киркоски Славе и Пејовски Иван, од Битола 
со одлука од основачите од 31. III. 1967 година. 

Задругата ќе ја потпишува Најдовски Арсе-
нија, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 91/67. (732) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. IV. 1967 година, рег. број 4/67, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница за намештај број 
31 во Ресен на Деловното здружение на дрвната 
индустрија и шумарство „Космет" од Приштина. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мало на различен мебел. 

Продавницата е основана од Деловното здру-
жение за дрвна индустрија и шумарство „Космет" 
од Приштина, со одлука на управниот одбор број 
281 од 23. III. 1967 година и решеното од Одделе-
нието за стопанство на Општината Ресен број 04-
3607/1 од 29. III. 1967 година. 
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Продавницата ќе ја потпишува Димитар Си-
монов, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 63/67. (740) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26.1.1967 година, страна 324, реден број 17, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Благој Мучето". Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет на мало со тек-
стил, куса и плетена стока и конфекција, како и 
галантериска и базарска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало увоз-извоз „Народен 
магазин" — Струмица. 

Раководител на продавницата е Илија ѓорѓев 
Гетев, кој не е овластен да ја потпишува. Продав-
ницата ќе ја потпишуваат овластените лица од 
основачот. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на прет-
пријатието бр. 324/2 од 24. IV. 1965 година и реше-
нието од Одделението за стопанство на Собранието 
на општината Струмица бр. 03-7467/1 од 31. XII. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 27/67. (286^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. XII. 1966 година, рег. број 23/66, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница за мебел во Ох-
рид, ул. „Гоце Делчев" број 52, на Шумско-инду-
стрискиот комбинат „Јелак" од Тетово. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
мебел. 

Продавницата е основана од ШИК „Јелак" од 
Тетово, со одлука од работничкиот совет бр. 1773/1 
од 20. VII. 1966 година и решението од Општинското 
собрание во Охрид. 

Раководител на продавницата е Евросимовски 
Ќирко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 426/66. (72) 

ИСПРАВКА 

Во огласот на Градежното училиште за квали-
фикувани работници „Чеде Филиповски — Даме" 
- Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 22 од 7. VI. 1967 година, на стр. 391 оглас бр. 
612 е направена грешка. Наместо „Чеде Филипов-
ски — Лански" треба да стои „Чеде Филиповски — 
Даме". 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Р. Рандиловска, с. Маџа-
ри, Скопје. (3413) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ангелко и Вера Ивановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Агим М. Хаској, Скопје. (3415) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадено од Училиштето „Ѓуро Салај" — СкоиЈе 
на име Кире Манчевски, Скопје. (3416) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорче К. Томовски, Скопје (3417) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Предраг Вучковић Скопје. (3418) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибрахим Јукиќ, Скопје. (3420) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Џемаил Демиров, Скопје. (3421) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Ивановска, Скопје. (3422) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадена од Училиштето „Наум Наумовски-Борче" 
е. „Маџари" — Скопје на име Владо П. Мило-
шевски, с. Маџари, Скопје. (3423) 

Здравствена легитимација бр. 209/370, издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Милица Угриновска, 
ул. „Хр. Карпош" бр. 6, Ѓорче Петров. (3425) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Аврамовски, Скопје. (3427) 

Свидетелство за завршена I година училиште 
УЗУС „Димитар Влахов" — Скопје, на име Јован 
Крстевски, Скопје. (3428) 

Здравствена легитимација изддена од ЗСО — 
Скопје на име Стефан Димитровски, Скопје. (3429) 

Свидетелства за завршени I и II клас гим-
назија „Орце Николов" — Скопје през 1964/65 
година на име Чедомир Јовановиќ, Скопје. (3430) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Софка Џепаровска, Скопје. (3431) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Марија Н. Андоновска, н. , ,Козле' 
- Скопје. (3432) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО --
Скопје на име Киро Димитровски, Ѓорче Петров. 

Здравствена легитимација бр. 46576, издадена 
од ЗСО — Битола на име Љуба Д. Манговска, 
Битола. (3435) 

Здравствена легитимација бр. 38026, издаден-д 
од ЗСО — Битола на име Душан Манговски, с. 
Белушино, Битола. (3436) 

Здравствена легитимација бр. 89039, издадена 
од ЗСО — Битола на име Драган Д. Манговски, с. 
Велушина, Битола. (3437) 

Здравствена легитимација бр. 67867, издадена 
од ЗСО — Битола на име Владо Д. Манговски, с. 
Белушино, Битола. (3438) 

Свидетелство за завршена I година Земјодел-
ско училиште во Битола на име Миле Вренков-
ски, с. Ерековци, Битола. (3439) 

Квалификација за завршен испит I степен 
Средно земјоделско училиште во Битола на им^ 
Рада К. Кочакова, с. Бач, Битола. (3440) 

Свидетелство за завршена I година стопанско 
училиште „Кочо Рацин" — Битола на име Јордан 
Апостолоски, ул. „М. Тито" бр. 154, Битола. 3441) 

Свидетелство за завршен I клас Земјоделско 
училиште во Битола на име Малинка Ристовска, 
ул. „25" бр. 45, Битола. (3442) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Петар Дамчевски, с. Оптичари, Би-
тола. (3443) 

Свидетелство за завршена I година Училиште 
УЗУС „Кочо Рацин" во Битола на име Атанас 
Карамичов, ул, „Јорго Османо" бр. 38, Битола. 

(3444) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Битола на име Јанка Бекарова, ул. „12" бр. 
Битола. (3445^ 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Битола на име Сенар Шакир, ул. „Козјак" ^ 1 

76, Битола. (3446) 
Свидетелство за завршена I година УЗУС -Ко-

чо Рацин" — Битола на име Петко Стојчевски, 
ул. ,.Иво Рибао Лола" бр. 333, Тетово. (3447) 

Здоавственз легитимација бр. 98276, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Тони Нацески, ул. „Пе-
це Спиркоски" бр. 9, Прилеп. (3448) 

Здравствена легитимација бр. 52255, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Димитар Павловски, 
ул. „Маринова" бр. 168, Прилеп. (3449^ 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
F-есен на име Пола Ивановска-Голонадовска. с 
Златари, Ресен. (3450) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија „Ко-
чо Рацин" — Титов Велес през 1963/64 година т 
име Димче Сисфајкев , ул. „Коле Дрнков" бр. 13, 
Титов Велес. (3451) 
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Здравствена легитимација бр. 34824 на име Ме-
рдита Јусуфи, ул. „ Ш у м а н с к а " бр. 61, Гостивар. 

Здравствена легитимација бр. 43907 на име На-
сир Јусуфи, ул. „Шуманска" бр. 61, Гостивар. 

Здравствена легитимација бр. 65735, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Душан Крстиќ, с. Цр-
новце, Гостивар. (3454) 

Здравствена легитимација бр. 47935, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Мурат Мух^реми, с. 
Врапчиште, Гостивар. (3455) 

Ученичка книшка од 1962/63 година на име 
Стефче Петровски, „Чешел II", Тетово. (3456) 

Ученичка книшка од 1962/63 година на име 
Марија Петровска, „Чешел И" Тетово. (3457) 

Свидетелство од I година индустриско училиш-
те „Злате Ма лаковски" — Гостивар на име Љубин-
ка Тодорова, с. Беловиште, Тетово. (3458) 

Свидетелство од И година Индустриско учи-
лиште „Злате Ма лаковски" Гостивар на име Љу-
бинка Тодорова, с. Беловиште, Тетово. (3459) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Данка Томоска, ул. „Генерал Темпо" бр. 46. 
Св. Николе. (3460) 

Свидетелство за II клас издадено од гимна-
зијата „Наум Наумоски-Борче" — Пробиштип на 
име Лисавета Г. Димитрова, с. Вирче, з. п. Про-
биштип. (3461) 

Здравствена легитимација на име Славчо 1VI. 
Бојчевски, Берово. (3462) 

Свидетелство бр. 02—196/15, издадено през 1966 
година на име Митко Митковски, ул. „Никола Те-
сла" бр. 137, Битола. (3463) 

Свидетелство за завршена I година Средно зем-
јоделско училиште во Битола на име В ен до К и -
тановски, ул. „Коста Абрашевиќ" бр. 32а, Битола. 

(3464? 
Свидетелство за завршена III година Земјо-

делско училиште „Борис Кидрич" — Битола на 
име Борис Митковски, Битола. (3465) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
училиштето за ученици во стопанството „Кочо 
Рацин" — Битола на име Петре Прентоски, с. Ми-
слешево, Струга. (3466) 

Свидетелство за завршен I клас Училиште за 
' ученици во стопанството во Битола на име Сте-

ван Мачковски, с. Буково, Битола. (3467) 
Свидетелство за завршен I клас Земјоделско 

училиште во Битола на име Ристо Ѓорѓиевски, ул. 
„Солунска" бр. 268, Битола. (3468) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Менка Лазарова, с. Породин, Б и -
тола. (3469) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Љубица Милевска, ул. „Цар Са-
моил" бр. 105, Битола. (3470) 

Свидетелство за завршен I клас Земјоделско 
училиште во Битола на име Ж и в к а Василевска, 
ул. ,ДО" бр. 34, Битола. (3471) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Горѓи Талаковски, 
с. Цапари, Битола. (3472) 

Свидетелство за завршен II клас Економско 
училиште во Прилеп на име Владо Цветковски, 
ул. Тризла" бр'. 211/2, Прилеп . (3473) 

Ученичка книшка за завршено V одделени? 
на име Љубен Бошковски, ул. „Илија Василевски" 
бр. 14, Прилеп. ' (3474) 

Здравствена легитимација бр. 11440, издадена 
од КЗСО — Крива Паланка на име Загорка Тра ј -
ковска, ул. „М. Тито" бр. 61, Кр. Паланка. (3475) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимна-
зијата „Стив Наумов" — Ресен на име Даница 
Живко Илиевска, Ресен. (3476) 

Свидетелство за завршена I година Учителска 
школа во Скопје през 1950/51 година на име Ана-
стасија Зафирова, ул. „Београдска" бр. 28, Титов 
Велес. (3477) 

Воена книшка на име Димитар Спасов, ул. 
„Васил Левски" бр. 12, 'Титов Велес. (3478) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ајредин и Суде Емири, Скопје 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емвер Аљидеми, Скопје. (3240) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љу(иче Б. Пешевски, Скопје. 

Здравствена легитимациај издадена од ЗСО — 
Кочани на име Љубомир Нишевиќ, Скопје. (3243) 

Диплома бр. 04-702/60 од 30. III. 1961 год,ина за 
положен испит за 'квалификуван работник од ста-
клорезачка струка, издадена од Скопје на име 
Нијази Џемаил Ахмет, Скопје. (3245) 

Здравствена легитимација бр. 15923, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Киро Стојановски, Ско-
пје. (3246) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павлина Поцева, Скопје. (3247) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Петровски, Ско-пје. (3248) 

Ученичка книшка за незавршено VII одде-
ление, издадена од училиштето „Владимир Назор" 
— Скопје на име Љубица Шекеровска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сане Саровски, Скопје. (3250) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, 
издадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" — 
Скопје през учебната 1963/64 година на име Лил-
јана Ристова, Скопје. (325Ј) 

Свидетелство за завршен И клас гимназија, из-
дадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скоп-
је през учебната 1964/65 година на име Елица Не-
сторова, Скопје. (3252) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Фета Шабани, Скопје. (3253) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубен Т. Лапе, Скопје. (3254) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
гимназијата „Георги Димитров" — Скопје през 
учебната 1965/66 година на име Мирјана Рашко-
ва, Скопје. (3255) 

Свидетелство за завршена I година, издадело 
од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје през 
учебната 1963/64 година на име Мирјана Михај -
ловска, Скопје. (3256) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
гимназијата „Јосип Броз Тито" през учебната 
1961/62 година на име Арсе Кузмановски, ул 
„Илинден" број 29, Битола. (3257) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Стамена Лазарев-
ска, с. Гнеотино, Битола. (3258) 

Дозвола за набавка на оружје, издадена од 
СВР — Прилеп на име Зекир Аризотов, ул. „Триз-
ла" број 81, Прилеп. (3259) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на име Вера 
Гелманова, с. Царев Двор, Ресен. (326С) 

Здравствена легитимација на име Газиме К. 
Максути, с. Калиште, Струга. (3261) 

Возачка дозвола бр. 333, категорија ВСЕ, из-
дадена од СВР — Кичево на име Зудиј а Емроски, 
с. Стрелци, Кичево. (3263) 

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС 
„Коле Неделков" — Титов Велес на име Борис 
Костов, ул. „М. Тито" број 37, Титов Велес. (3264) 

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС 
„Коле Неделковски" — Титов Велес, на име Горѓи 
Мачковски, ул. „Скопска" број 1, Титов Веле? 

Свидетелство од I година, издадено од економ-
ското училиште — „Јовче Тесличков" — Титок 
Велес на име Будимка Јорданова, ул. „Борис Кар-
пузов" број 19, Титов Велес. (3266) 

Свидетелство од IV одделение на име Стојан 
А. Јовановски, ул. „Орце Мартинов" бр. 31, Титов 
Велес. (3267) 

Свидетелство бр. 07-79/64/65, издадено од Ре-
публичкиот секретаријат за просвета на име Бо-
јана Марковиќ, ул. „Браќа Симоновски" бр. 24. 
Тетово. (3269) 

Свидетелство за II година, издадено од индус-
триското училиште „Злате Малаковски" — Гос-
тивар на име Слободан Кибровски, ул. „Брака 
СИМОСКИ" број 26. Гостивар. (3270) 
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Здравствена легитимација на име Ефтим Сре-
бранов, ул. „Петровиќ" б. б. Кочани. (3271) 

Здравствена легитимација бр. 33847, издадена 
од ЗСО — Косово Поле на име Незир А. Сејдија, 
Скопје. (3272) 

Регистарска таблица бр. СК-67-34, издадена од 
СВР — Скопје на име Б л а ж е Пупулевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Муса Пепиќ, Скопје. (3274) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Суло Демир Ја ја , Скопје. (3275) 

Здравстевна легитимациај издадена од ЗСО — 
Скопје на име Авдула Халими, Скопје. (3276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Мирјана Павловска, Скопје. (3277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Јулка Илиќ, Скопје. (3278) 

Ученичка книшка за завршено II одделение, 
издадено од Основното училиште „Сава Коваче-
виќ" населба „Лисиче" - Скопје на име Снежа-
на Синуриќ, Скопје. (3279) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Бедрија Н. Мустафова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Деса Наумова, Скопје. (3281) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Елпида Паковска, Скопје. (3283) 

Сивдетелство за завршен III клас, издадено од 
гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Гордана Бачоска, Скопје. (3282) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во село Ср. Коњаре 
на име Сали С. Незиров, с. Ср. Коњари, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љиљана Неделковска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Шеќере Ракипи, населба Маџари, 
Скопје. (3286) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Аница Каровска, Скопје. (3287) 

Ученичка (книшка од VI и VII одделение на 
име Лилјана ѓорѓиева, Скопје. (3288) 

Свидетелство за завршена I година медицинско 
училиште, издадено од Медицинското училиште 
во Битола на име Ж и в к а Бел јанова, ул. „Ениџе 
Вардар" број 21, Битола. (3289) 

Свидетелство за завршена II година медицин-
ско училиште, издадено од Медицинското училиш-
те во Битола на име Ж и в к а Велјановска, ул. „Ени-
џе Вардар" број 21, Битола. (3290) 

Свидетелство за завршена III година медицин-
ско училиште, издадено од Медицинското училиш-
те во Битола на име Ж и в к а Вељаеова, ул. „Ени-
џе Вардар" бр. 21, Битола. (3291) 

Свидетелство за завршена IV година медицин-
ско училиште, издадено од Медицинското училиш-
те во Битола на име Ж и в к а Велинова, ул. „Ени-
џе Вардар" броЈ 21, Битола (3292) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Тодор Ангелевски, ул. „13 јули" 
број 46, Битола. (3293) 

Свидетелство бр. 113/41 за завршен I клас, из-
дадено од гимназијата „Моша Пијаде"' — Крива 
Паланка на име Владимир Цонев Величковски, с 
Голема Црцорија, Крива Паланка. (3294) 

Здравствена легитимација бр. 211, издадена од 
ЗСО — Дебар на име Исмет Ајредииоски, с. Б а -
ланци, Дебар. (3295) 

Свидетелство за квалификуван работник на име 
Ангел Мартинов, ул. „Ѓоре Органџиев" број 10, 
Титов Велес. (3296) 

Работна книшка бр. 232/26. V. 1966 година на 
име Трајче Делов, Кавадарци. (3297) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Фролика Ристова Стефановска, 
с. Дуф, Гостивар. (3298) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ву-
кашин Богоевски, с. Печково, Гостивар. (3299) 

Здравствена легитимација бр. 24078 на име Ми-
лица Веселинова Атанасовска, с. Габер, Пробиш-
тип. (3300) 

Здравствена легитимација бр. 304589 на име 
Живадинка Стојановиќ, Ѓорче Петров. (3301) 

Здравствена легитимација бр. 6330, издадена ед 
ЗСО — Берово на име Анета Арменска, Берово. 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од училиштето „29 ноември" — Скопје на име Ми-
моза Димовска, Скопје. (3303) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ш е р и ф Р. Незири, Скопје. (3304) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Меџита Зенделова, Скопје. (3305) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Георгиевски, Скопје. 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име 
Иванчо Митевски, Скопје. (3307) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Училиштето за забари и заботехничари во 
Скопје на име Ката Блажева , Скопје. (3308) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободанка Јовановска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Сотировски, Скопје. (3310) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Соња П. Јаневска, Скопје. (3311) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Душан Андоновски, ул. „С. Лум-
берко" број 10, Битола. (3312) 

Работна книшка бр. 157044, издадена во Б и -
тола на име Димитар Чунков, ул. „Јоаким Крчо-
ски" бр. 1/III, Битола. (3313) 

Влошка од здравствена легитимација бр. 58409, 
издадена од ЗСО — Битола на име Вера Таневска, 
с. Магарево, Битолско. (3314) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од стопанското училиште „Кочо Рацин" — Битола 
на име Јонче Л. Калајџиев, ул. „Ленинова" бр. 55, 
Битола. (3315) 

Свидетелство за завршена I година учителска 
школа, издадено од Учителската школа „Браќа 
Миладинови" — Битола през 1962/63 год. на име 
Љубица Марковска, ул. „Дебар" број 56, Битола. 

Свидетелство за завршена I година земјоделско 
училиште, издадено од Земјоделското училиште -
Битола на име Миле Поповски, с. Драгош, Битола. 

Свидетелство за завршена I година земјодел-
ско училиште, издадено од Земјоделското учили-
ште во Битола на име Боро Тасевски, с. Новаци, 
Битола. (3318) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
гимназијата „Јосип Броз Тито" - Битола през 
1963/64 година на име Венко Бакалинов, ул. „То-
маки Димитровски" бр. 47, Битола. (3319) 

Свидетелство за завршен И клас гимназија, из-
дадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Б и -
тола през 1964/65 година на име Татјана Пешикан, 
ул. „Гаврило Принцип" број 11, Битола. (3320) 

Здравствена легитимација на име Ирина Тасе-
ва, ул. „Стив Наумов" број 30, Битола. (3321) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Бито-
ла през 1963/64 година на име Нада Силјановска, 
ул. „Стиф Наумов" број 106, Битола. (3322) 

Свидетелство за завршена I година земјодел-
ско училиште, издадено од Средното земјоделско 
училиште — Битола на име Марика Христова, ул. 
„Стив Наумов" број 24а, Битола. (3323) 

Свидетелство бр. 145/63 за завршен I клас гим-
назија, издадено од гимназијата „Моша Пијаде" -
Крива Паланка на име Милош Спасев Јованов-
ски, ул. „Маршал Тито" б. б., Кр. Паланка. (3325) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Дебар на име Исмет Мерсовски, с. Џепиште, Дебар. 
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Земјоделска здравствена легитимација бр. 4982 
на име Јордан Ангелески, с. Ехловец, Кичево. 

Свидетелство за И клас гимназија, издадено од 
гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на име Зора 
Мушарева, с. Дрмени, Ресен. (3328) 

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од 
гимназијата „Кочо Рацин" — Титов Велес през 
1963/64 година на име Марионка Н. Тодорова, с. 
Чашка, Титов Велес. (3329) 

Свидетелство од I клас гимназија на име Стој-
на Темелкова ул. „Петре Алчев" број 24, Титов 
Велес. (3330) 

Свидетелство од I клас гимназија на име Зорка 
Маркова, ул. „Шевки Сали" бр. 4, Т. Велес. (3331) 

Свидетелство бр. 01-280, издадено од учили-
штето „Панче Попоски" — Гостивар на име Исмаил 
М. Алију, с. Чајле, Гостивар. (3332) 

Свидетелство бр. 01-343 за I клас гимназија на 
име Мира Гавриловска, ул. „Никола Тесла" број 9, 
Гостивар. (3333) 

Ученичка книшка за завршено VII одделение, 
издадена од основното училиште „Моша Пијаде" 
— Горче Петров на име Бисерка Димовска, Ѓорче 
Петров. (3334) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мамут Саитов, Скопје. (3335) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ариф Арсланов, с. Сарај, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тоде ѓорѓиевски, Скопје. (3337) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Тодоровска, Скопје. (3338) 

Работна книшка бр. 2882/55, издадена од К и -
чево на име Младен Петковски, с. Петровец, Скоп-
је. (3339) 

Работна книшка бр. 2183/64, издадена од Скопје 
на име Стева Базерковска Ангеловска, населба 
„Маџари" — Скопје. (3340) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Призрен на име Нухи Неби Реџад, Скопје. (3341) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Училиштето електромашински центар — Скопје на 
име Милчо Перовски, Скопје. (3342) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раско Адеми, Скопје. (3343) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живадин ЈБубиновиќ, Скопје. (3344) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојка Ј. Софкарова, Скопје. (3345) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од УЗУС „Димитар Влахов" — Скопје на име Миле 
Сми л коски, Скопје. (3346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Рајковчевиќ, Скопје. (3347) 

Здравствена легитимација бр. 2294, издадена од 
ЗСО — Битола на име Павлина Наумовска, ул. 
„Пепи Пупле" број 40, Битола. (3351) 

Свидетелство за завршена I година стопанско 
училиште, издадено од Стопанското училиште — 
Битола на име Киро Мојсов, с. Лавци, Битола. 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Бито-
ла на име Марија Огненова, ул. „Диме Хаџи По-
пов" бр. 4, Битола. (3353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Василка Дупешова, с. Цапари, Б и -
тола. (3354) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од гимназијата „Браќа Миладинови" — Би-
тола на име Марика Димитрова, ул. „Солунска" 25, 
Битола. (3355) 

Свидетелство за завршен III клас гимназија, 
издадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Б и -
тола на име Даринка Си л јанова, ул. „8 мај" бр. 3, 
Битола. (3356) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија, из-
дадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Бито-
ла на име Миле Божиновски, ул. „Кирил и Ме-
тоди" бр. 23, Битола. (3357) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4083, 
издадена од ЗСО — Кратово на име Стоиман Ми-
тов, с. Емирица, Кратово. (3358) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Вардар" с. Вруток 
на име Халим А. Исмани, с. Речане, Гостивар. (3360) 

Здравствена легитимација бр. 9214, издадена 
од ЗСО — Радовиш на име Драги Јанев, ул. „Ана 
Поцкова" бр. 14, Радовиш. (3361) 

Свидетелство бр. 38 за завршен I клас гимна-
зија през 1963/64 година на име Лилјана Гиразова, 
ул. „Генерал Темпо" бр. 22, Св. Николе. (3362) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија во 
Делчево на име Гаврил Јанчевски, Делчево. (3363) 

Здравствена легитимација на име Тодор Л. На-
ков, ул. „Плачковица" б. б. — Кочани. (3364) 

Влошка од здравствена легитимација бр. 4495, 
издадена од ЗСО — Прилеп на име Велика Ристев-
ска, ул. „31" бр. 5, Битола. (3365) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, 
издадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Би-
тола през 1963/64 година на име Војка Ивановска, 
ул. „Лазо Трпковски" бр. 5, Битола. (3366) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од УЗУС „Кочо Рацин" — Битола на име Трајан 
Најденов, ул. „Брегалница" бр. 57, Битола. (3367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Душан Р. Ристевски, с. Долно Оре-
хово, Битола. (3368) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Наум Наумовски, ул. „Кирил и Ме-
тоди" бр. 18, Битола. (3369) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Бито-
ла на име Милка Стојановска, ул. „Даме Груев" 
бр. 77, Битола. (3370) 

Свидетелство за завршена I година УЗС во 
Битола на име Цане Обедниковски, ул. „Димитрије 
Туцовиќ" бр. 55, Битола. (3371) 

Свидетелство за II клас гимназија, издадено 
од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Битола на 
име Мите Бојчевски, с. Царев Двор, Ресен. (3372) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Добрица Димеска, ул. „Белградска" 
бр. 48а, Прилеп. (3373) 

Свидетелство бр. 116/26. VI. 1960, за завршен ма-
турски испит при Техничко-технолошко училиште 
во Титов Велес на име Љуба А. Ќуринова, ул. 
„Енгелсова" бр. 3, стан бр. 16/III, Титов Велес. (3374) 

Здравствена легитимација на име Марија Ну-
јиќ, Кавадарци. (3375) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение 
на име Кадри Ељези, с. Чајле, Гостивар. (3376) 

Здравствена легитимација бр. 16457, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Аљим Биљаме, с. Чег-
ране, Гостивар. (3377) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Петар Каранфилов, ул. „Македон-
ска" број 32, Битола. (3378) 

Свидетелство за завршена I година стопанско 
училиште, издадено од Стопанското училиште 
„Кочо Рацин" — Битола на име Кристо Цветков-
ски, Булевар ,Д мај" бр. 195, Битола. (3379) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојмен С. Цветковски, Скопје. (3479) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исо Косовиќ, Скопје. (3480) 

Здравствена легитимација бр. 397266, издадена 
од ЗСО — Скопје на име ѓорѓи Којиќ, Скопје. (3481) 

Работна книшка бр. 33207/55, издадена од Б и -
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Трајан Петковски, Скопје. (3482) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благуна Николовска, Скопје. (3483) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Т. Христова, Скопје. (3484) 

Здравствена легитимација бр. 109210, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Алиде Сакипова, Скопје. 
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Здравствена легитимација бр. 122849 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Афродита М. Деленисова, 
Скопје. (3486) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Борис С. Димовски, Скопје. (3487) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Кичево на име Радисав, Бурка, Тони и Благоја 
Петревски, Горче Петров. (3488) 

Индекс бр. 2305, издаден од Медицинскиот ф а -
култет во Скопје на име Момчило Стојановиќ, 
Скопје. (3489) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емин Имероски, Скопје. (3490) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Стојанова, Скопје. (3491) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рока Томиќ, Скопје. (3492) 

Здравствени легитимации, издадени од ЗСО — 
Скопје на име Алима и Рамадан Адиловски, Скопје. 

Ученичка книшка за завршено VIII одделение, 
издадено од Работничкиот универзитет во Скопје 
на име Благоја Велковски, Скопје. (3494) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајанка Борнарова, Скопје. (3496) 

Свидетелство бр. 01-784 за завршен I клас гим-
назија, издадено од гимназијата „Панче Пешев" — 
Гостивар на име Бошко Дејановски, Ѓ. Петров. (3497) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радислав Игновски, Скопје. (3498) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Босанска Дубица на име Милка Пеќанац, Скопје. 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скоп-
је през 1963/64 година на име Данило Кочевски, 
Скопје. (3500) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кариман Адемов, Скопје. (3501) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Камберовски, Скопје. (3502) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓорче Петров на име Марјан Стојановски, Скопје. 

(3503) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Елизабета Д. Божинова, Скопје. 
(3504) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Феџерија Пачариз, Скопје. (3505) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гилизар Зекиров, Скопје. (3506) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ирфан Алити, Скопје. (3507) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана Василева, Ѓорче Петров. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тома Д. Јанушев, Скопје. (3509) 

Дозвола за оружје бр. 376, издадена од СВР — 
Скопје на име Иван Блажевски, Ѓорче Петров. 

Свидетелство за завршен I клас стопанско учи-
лиште „Кочо Рацин" — Битола на име Ицо Ѓор-
ѓиевски, ул. „Лерин" бр. 78, Битола. (3511) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Душко Масалковски, ул. „Ј. Сандан-
ски" број 42, Битола. (3512) 

Свидетелство за завршен И клас, издадена од 
гимназијата „Браќа Миладинови" — Битола на име 
Радмила Граверска, ул. „Партизанска" бр. 12/IV, 
Битола. (3513) 

Здравствена легитимација бр. 82528, на име Еле-
на Башеска, ул. „Партизанска" број 21, Прилеп. 

(3514) 
Здравствена легитимација бр. 20155 на име 

Славчо Стојменов, Кратово. (3515) 
Свидетелство од I клас, издадено од УЗУС „Ко-

ле Неделковски" Титов Велес през 1964/65 година 
на име Борис Доев, ул. „Прохор Пчински" бр. 29, 
Титов Велес. (3517) 

Свидетелство на име Глигорчо Назров, ул. „Ми-
ле Вчков" бр. 5, Кавадарци. (3518) 

Здравствена легитимација бр. 48984 на име Пе-
тар Крстевски, с. Теарце, Тетово. (3519) 
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Здравствена легитимација на име Анифе К а -
лими, ул. „18 ноември" бр. 120, Гостивар. (3520) 

Здравствена легитимација бр. 361 на име Зо-
рица Иловска, ул. „ЈНА" б. б., Тетово. (3521) 

Свидетелство од VIII одделение на име Невзат 
Асани, с. Градец, Тетово. (3522) 

Работна книшка бр. 3025/24 на име Трипун К. 
Ристовски, с. Лешок, Тетово. (3523) 

Работна книшка, издадена во Брезовица, Кос-
мет, на име Мирко Стојановиќ, ГП „Маврово" — К у -
ково, Гостивар. ' (3524) 

Здравствена легитимација на име Никола М. 
Јорданов, с. Бели, Кочани. (3526) 

Работна книшка бр. 16859, серија бр. 239648, из-
дадена во Битола на име Анастасија Тодорова, ул. 
„Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 88, Битола. (3527) 

Свидетелство за завршена I година УЗУС „Ко-
чо Рацин" — Битола на име Сулејман Сулејмани, 
ул. „Дебар" бр. 7, Тетово. (352в) 

Индекс бр. 287, издаден од ВТШ — Битола на 
име Коце С. Данилов, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 13, 
Битола. (3529) 

Свидетелство за завршен I степен Земјоделско 
училиште во Битола на име Василе Радевски, с. 
Сопотница, Битола. (3530) 

Свидетелство за завршена II година Тутунско 
училиште во Прилеп през учебната 1964/65 година 
на име Димитар М. Димевски, ул. „Марксова" бр. 
105, Прилеп. (3531) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Киро Силјаноски, ул. „Раде Силја-
носки" бр. 67, Прилеп. (3532) 

Свидетелство за завршена I година Индустри-
ско училиште — Прилеп на име Цане Данчески, с. 
Обршани, Прилеп. (3533) 

Свидетелство за завршена I година Тутунско 
училиште во Прилеп през учебната 1963/64 година 
на име Ж и в к о К. Панов, с. Конче, Радовиш. (3534) 

Здравствена легитимација на име Шабан Р. 
Адеми, с. Загоричани, Струга. (3535) 

Здравствена легитимација бр. 8857, издадена од 
ЗСО — Кичево на име Ристо Радески, с. Девич, 
Македонски Брод. (3536) 

Здравствена легитимација на име Киро Вел-
ков, ул. „Нов Велес" бр. 42, Титов Велес. (3537) 

Здравствена легитимација на име Муртезан Ил-
јази, с. Шипковица, Тетово. (3538) 

Ученичка книшка за III одделение, издадена 
од осумгодишно^ училиште „Моша Пијаде" — Го-
стивар на име Керамедин Јашари, ул. „18 ноември" 
бр. 79, Гостивар. (3539) 

Свидетелства за завршен I клас бр. 01-398/27, 
за II клас бр. 01-385/22 и за III клас бр. 01-275/1, 
издадени од гимназијата „Ацо Рускоски" — Берово 
на име Дафина Попчевска, с. Стојмирово, Берово. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рами Али, с. Чајлане, Скопје. (3541) 

Здравствена легитимација бр. 28752, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Васка Димитриевска, 
Скопје. (3542) 

Здравствена легитимација бр. 58508, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Љубинка Филипова, Скопје. 

Здравствена легитимација на име Шерафедин 
Џемаилов, Скопје. (3544) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митре Стоилковски, Скопје. (3545) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џафер М. Џафер, Скопје. (3546) 

Здравствена легитимација бр. 247684 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Панче Брдарски, Скопје. 

(3547) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Љубомир и Војислав Акимови, Ско-
пје. (3548) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Д. Мицевска, Скопје. (3549) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадена од основното училиште „Милан Јефтовиќ" 
с. Горубинци, Св. Николе на име Лена В. Геразов-
ска, Скопје. (3550) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Костадинов, Скопје. (3551) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ниѓар Имерова, Скопје. (3552) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Незир Терзиќи, Скопје. (3553) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на Ихме Петрија Сиљаноска, населба Маџари, 
Скопје. (3554) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Ѓорге М. Павловски, Скопје. (3555) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од училиштето „Рајко Жинзифов" , — Ско-
пје на име Јадранка Кандиќ, Скопје. (3556) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Себехат Ибиши, Скопје. (3557) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Атанас Атанасов, Скопје. (3558) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павлина Стојановска, Скопје. (3559) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Несим Нурединов, с. Батинци, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Илјаз Е. Емин, Скопје. (3561) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од осмолетката „Лирија" — Скопје на име 
Шаип Емини, Скопје. (3562) 

Свидетелство и ученичка книшка за завршено 
VIII одделение, издадена од осмолетката „Даме 
Груев" — Скопје на име Таир Сефери, Скопје. (3563) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илми Селимов, Скопје. (3564) 

Здравствена легитимација бр. 275010, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Иван Бојаџиев, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Трајан и Викторија Поповски, Ско-
пје. (3566) 

Возна карта за намалено патување во градскиот 
сообраќај на име Миодраг И. Петрушевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ефка Парнаџиева, Скопје. (3569) 

Свидетелство за завршен I клас училиште за 
ученици во стопанството — Битола на име Кире 
Јордовски, ул. „Боримечка" број 15, Битола. (3571) 

Свидетелство за завршена I година средно зем-
јоделско училиште во Битола на име Јосиф Димов-
ски, с. Борешани, Битола. (3572) 

Свидетелство за завршен I клас училиште за 
ученици во стопанството — Битола на име Нацко 
Груев, ул. „Ст. Пинџур" бр. 23, Битола. (3573) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадена од основното училиште „Браќа Милади-
нови" през 1966/67 година на име Блага Тошеска, 
ул. „Мукос" број 77, Прилеп. (3574) 

Свидетелство за завршена I година индустрис-
ко училиште — електромашински смер „Ристо Ри-
стески — Ричко" през учебната 1963/64 година на 
име Коле Димески, с. Бела Црква, Прилеп. (3575) 

Свидетелство за завршен I клас индустриско 
училиште машински смер „Ристо Ристески — Ри-
чко" през учебната 1962/63 година на име Љубен 
Милошески, ул. „Киро Фетак" бр. 44, Прилеп (3576) 

Индекс бр. 587/66, издаден од Вишата економ-
ска школа во Прилеп на име Симеон Стевковски, 
Прилеп. (3577) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Марија Георгиева, ул, „Радњан-
ска" бр. 10, Кавадарци. (3578) 

Свидетелство бр. 4 за завршено VIII одделе-
ние, издадена од Основното училиште во с. Теарце 
на име Џемаљи Џемалиу, с. Слатино, Тетово. (3579) 

Свидетелства за I и И година, издадени од ин-
дустриското Јгчилиште „Злате Малакоски" — Гос-
тивар на име Драган Настовски, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 42, Гостивар. (3580) 

Свидетелство издадено од осумгодишното учи-
лиште „Братство единство" - Гостивар на име Бо-
жин Ј. Петрески, с. Балиндол, Гостивар. (3581) 

Ученичка книшка на име Пецо Радевски, ул. 
„Браќа Миладинови" бр. 151, Битола. (3582) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Илија Чабаловски, ул. „Иван Ми-
лутиновиќ" бр. 45, Битола. (3583) 

Свидетелство за завршен I клас Индустриско 
училиште во Прилеп през 1964/65 година на име 
Владимир Мирчески, ул. „Јоска Орданоски" При-
леп. (3584) 

Работна книшка бр. 26 на име Нехија Сефера 
Муса, с. Ропалце, Куманово. (3585) 

Здравствена легитимација бр. 8432, издадена од 
ЗСО — Куманово на име Зорка Стефановска, с. 
Ваков, Кратово. (3586) 

Здравствена легитимација бр. 44629, издадена 
од КЗСО — Испостава — Македонски Брод на име 
Радислав Вукашинов Столески, Македонски Брод. 

Возачка дозвола бр. 55 за Ц категорија, издаде-
на од СВР — Охрид на име Ангеле Веселиноски, 
с. Могилец, Македонски Брод. (3588) 

Возачка дозвола од В категорија на име Ба јрам 
Папратник, Струга. (3589) 

Ученичка книшка на име Јанче Колев, ул. 
„Пионерска" бр. 18, Кавадарци. (3590) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ката 
Ангеловска, ул. „Страшо Пинџур" број 21, Кава -
дарци. (3591) 

Здравствена легитимација бр. 16256 на име 
Ашим Зеќири, ул. „Ново село" бр. 21, Тетово. (3592) 

Ученичка книшка бр. 2 од I до V одделение, 
издадена од Училиштето во село Врапчиште на име 
Ната Доневска, с. Пожаране, Гостивар. (3593) 

Свидетелство од I година индустриско учили-
ште „Злате Малаковски" — Гостивар на име Фик-
ри Мемет Нијази, Гостивар. (3594) 

Земјоделска здравствена . легитимација бр 
11872, издадена од ЗСО - Штип на име Ленче На-
кова Ташкова, с. Врсаково, Штип. (3595) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Делчево на име Антим Цанев, с. Ко-
стин Дол, Делчево. (3596) 

Свидетелство за I клас гимназија на име ѓорѓи 
Видимлиски, с. Тработивиште, Делчево. (3597) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Дими-
трија Гоцевски, с. Панчарево, Делчево. (3598) 

Свидетелство за II клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Методи Митевски — Брицо" — Дел-
чево наиме Зуица Трајановска, с. Драмче, Делче-
во. ^ (3599) 

Свидетелство за II клас гимназија на име Илија 
Николовски, с. Панчарево, Делчево. (3600) 

Свидетелство за И клас, издадено од Гимнази-
јата „Методи Митевски — Брицо" — Делчево на 
име Станко Јовановски, с. Нов Истевник, Делчево. 

Свидетелство за I клас гимназија ,издадено од 
Гимназијата „Методи Митевски — Брицо" — Дел-
чево на име Спиро Димитровски, с. Панчарево, Дел-
чево. (3602) 

Работна книшка бр. 3251, издадена од Кичево 
на име Шукри А. Хусеиновски, Скопје. (3603) 

Ученичка книшка од I—V одделение, издадена 
од основното училиште „Владимир Назор" — Скопје 
на име Добринка Тасева, Скопје. (3604) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Трајковска, с. Белимбегово, 
Скопје. (3605) 

Свидетелство бр. 09-203 за завршено VIII од-
деление, издадено од осмолетката „13 ноември" ' — 
Скопје на име Лилјана ѓорѓиева, Скопје. (3606) 

Работна книшка, издадена од Заводот за з а б -
олување на работници во Скопје на име Велија Е. 
Нуши, Скопје. (3607) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Халим Ј. Саити, с. Д. Нерези, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓорѓе С. ѓорѓевиќ, Скопје. (3609) 

Ученичка книшка за завршено III одделение, 
издадена од основното училиште „Негош" — Ско-
пје на име Рада Ѓого, Скопје. (3610) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Љубица Бојковиќ, Скопје. (3611) 
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КОНКУРСИ 
Болницата за душевни болести во Демир Хи-

сар, врз основа на чл. 13 од Правилникот за отста-
пување изградба на инвестициони објекти и рабо-
ти („Сл. весник на СРМ" бр. 31/63 година), 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на централно греење во Болницата 
со следните објекти и работи: 

1. Котларница и склад за мазут — градежен 
дел. 

2. Набавка и монтажа на потребната опрема за 
котларницата, складот за мазут и изградба на над-
ворешни цевоводи. 

3. Електромонтажна инсталација и електрично 
осветление во котларницата. 

4. Монтажа на цевоводи и затоплувачки тела 
во 5 објекти. 

— Наведените работи ќе се изведуваат етапно 
според договорот за градба. 

— Претсметковната вредност на објектот во 
целина изнесува 701.233,81 н. динари. 

— Срок за започнување со работите е 5 дена од 
денот на склучувањето на договорот за градба. 

— Срок за завршување на работите — догово-
рен. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават: 

1. Писмена понуда со пополнети единечни цени 
на спецификациите за материјалите, опремата и 
работите што треба да се извршат. 

2. Доказ за регистрација за изведување на об-
јекти од овој вид. 

3. Доказ за досега изградени вакви објекти. 
4. Потврда од банката за положена кауција во 

износ од 1% од претсметковната вредност на об -
јектот. 

5. Податоци за финансиската положба на прет-
пријатието по последната завршна сметка. 

6. Доказ за својот расположив капацитет за 
изградба на овој објект (состав на основни сред-
ства, механизација и стручни кадрови). 

7. Полномошно на претставникот за застапу-
вање при јавното наддавање. 

Наддавањето ќе се одржи во просториите на 
управната зграда на Болницата по истекот на 15 
дена од денот на објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ", со почеток во 10 часот. 

Заинтересираните претпријатија да се обратат 
до Болницата за добивање на спецификации за 
материјалите, опремата и работите што треба да се 
извршат. 

Елаборатот може да се добие за разгледување 
секој работен ден од 7 до 14 часот. 

ОД КОМИСИЈАТА 
(1568) 

Врз основа на чл. 3 од Правилникот за специ-
јализација на здравствените работници („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр. 2/60) и согласноста бр. 06-3309 
од 24. X. 1967 год. од Републичкиот секретаријат за 
народно здравје и социјална политика на СРМ — 
Скопје, Советот на Медицинскиот центар — При-
леп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за специјализација по ОРТОПЕДИЈА НА ВИ-

ЛИЦАТА СО ПРОТЕТИКА 
Услови: Кандидатот да има најмалку 3 години 

практика во здравствена установа, да го положил 
стручниот испит и да познава еден странски јазик. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат до Медицинскиот центар — Прилеп, за конкур-
сната комисија. 

Поблиски информации можат да се бараат на 
телефон број 73-072 - Прилеп. (1639) 

Врз основа на чл. 3 од Правилникот за специја-
лизација на здравствените работници („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр. 2/60) и согласноста бр. 06-4541 
од 17. XI. 1966 година од Републичкиот секретари-
јат за народно здравје и социјална политика на 
СРМ — Скопје, Советот на Медицинскиот центар 
— Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за специјализација по БАКТЕРИОЛОГИЈА 
Услови: Кандидатот да има најмалку 3 години 

практика во здравствена установа, да го положил 
стручниот испит и да познава еден од странските 
јазици. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат до Медицинскиот центар — Прилеп, за Кон-
курсната комисија. 

Поблиски информации можат да се добијат на 
телефон бр. 73-072 - Прилеп. (1496) 

СОДРЖИНА 
Страна 

,рОб.ЈЗакон за изменување и дополнување на 
— Ѕ Законот за Републичкиот фонд за истра-

^ жувачки работи во рударството — — — 641 
307/ Одлука за намената на нераспределени-

те средства за санирање и изградба на 
нестопански објекти — — — — — 641 

308./Одлука за утврдување на износот на сред-
ствата за санирање и изградба на несто-

пански објекти на одделни корисници за 
1968 година - - - - - - - - 641 

309, Решение за разрешување и именување 
Ѕ Главен републички санитарен инспектор 642 

310/ Решение за именување советник на Ре-
публичкиот секретар за народно здравје и 

/
социјална политика — — — — — 642 
Објава за бришење од регистарот на про-
изводители на семе — — — — — — 642 

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 — Скопје. Графички завод „Гоце-Делчев" — Скопје. 


