
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 9 мај 1967 
С к о п ј е 

Број 17 Год. ХХШ 

Претплатата за 1967 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,80 
(80) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

140. 
Врз основа на член 18 од Законот за организа-

цијата на југословенските железници („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 5/66), Собранието на СРМ на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 
април 1967 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 20 април 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ - СКОПЈЕ 

Член 1 
Се дава согласност на Статутот на Железнич-

кото транспортно претпријатие во Скопје, донесен 
од работничкиот совет на Железничкото транспорт-
но претпријатие на седницата одржана на 26. ХП 
1966 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 
22 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

141. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15 65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 21 април 1967 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 
1967 година, донесе 

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на об-
јавувањето во „Службен весник Социјалистич-
ка Република Македонија" 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-29 

22 април 1967 година 
Скопје Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

142. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СРМ на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 20 април 1967 година, донесе 

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

ЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Медицинскиот фа-
култет во Скопје, донесен од Советот на Медицин-
скиот факултет на седницата одржана на 26. V. 1966 
година и на седницата од 18. IV. 1967 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-28 

22 април 1967 година Претседател 
Скопје на Собранието на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

143. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СРМ на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 20 април 1967 година, донесе 

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

ЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Универзитетот во 
Скопје, донесен од Советот на Универзитетот на сед-
ницата одржана на 15 јуни 1966 година и од 13. IV. 
1967 година. 

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

СКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Земјоделско-шу-
марскиот факултет во Скопје, донесен од Советот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет на седницата 
одржана на 30. V. 1966 година и на седницата од 15 
и 17 април 1967 година. 
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П. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-30 
22 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

144, 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 
април 1967 година и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, 
донесе 

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

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Економскиот факул-
тет во Скопје донесен од Советот на Економскиог 
факултет на седницата одржана на 19. XI. 1966 го-
дина и на седницата од 13. IV. 1967 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-26 
22 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

145. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 
април 1967 година и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 20 април 1967 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ПРАВНИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Правниот факултет 
во Скопје донесен од Советот на Правниот факултет 
во Скопје на седницата одржана на 21 јуни 1966 го-
дина и на седницата од 19. IV. 1967 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-25 
22 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

146. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 
април 1967 година и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 20 април 1967 година 
донесе 

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

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Филозофскиот фа-
култет во Скопје донесен од Советот на Филозоф-
скиот факултет на седницата одржана на 30. V. 1966 
година и на седницата од 18. IV. 1967 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-34 

22 април 1967 година 
Скопје Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

147. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 21 
април 1967 година и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, 
донесе 

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

МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
I. Се потврдува Статутот на Природно-матема-

тичкиот факултет во Скопје донесен од Советот на 
Природно-математичкиот факултет на седницата 
одржана на 2 јуни 1966 година и на седницата од 
18. IV. 1967 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-35 

22 април 1967 година 
Скопје Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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148. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 
април 1967 година и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, 
донесе 

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

ТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Архитектонско-гра-
дежниот факултет во Скопје, донесен од Советот на 
Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, на 
седницата одржана на 24 април 1966 година и на 
седницата од 17. IV. 1967 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 01-32 
22 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

149. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 
април и на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 20 април 1967 година, донесе 

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

ЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Технолошко-мета-
луршкиот факултет во Скопје донесен од Советот 
на Технолошко-металуршкиот факултет на седни-
цата одржана на 13. VI. 1966 година и на седницата 
од 19. IV. 1967 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-22 
22 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с р. 

150. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 
април 1967 година и на седницата на Просзетно-
културниот собор, одржана на 20 април 1967 го-
дина, донесе 

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

МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Електро-машин-
скиот факултет во Скопје, донесен од Советот на 
Факултетот на седницата одржана на 27 мај 1966 
година и на седницата одржана од 18 април 1967 
година. 

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-27 
22 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

151. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СРМ на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 21 април 1067 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 20 април 1967 година, донесе 

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

КАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Педагошката акаде-
мија во Скопје, донесен од Советот на Академијата 
на седницата одржана на 8. VI. 1966 година и на сед-
ницата од 14. IV. 1967 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 
во „Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-33 
22 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 



Стр. 260 - Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 12 април 1967 

152. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СРМ на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 20 април 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА 

ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО 
СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Вишата школа за 
социјални работници во Скопје, донесен од Сове-
тот на Школата на седницата одржана на 24. VI. 
1966 година и на седницата од 15 април 1967 го-
дина. 

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-31 
22 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

153. 
Врз основа на член 19 од Законот за органи-

зацијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА-

ТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

I. Во Комисијата за културни врски со стран-
ство се именуваат: 

а) за претседател 
ВЛАДО МАЛЕВСКИ, писател; 
б) за потпретседател 
ЛИЛЈАНА МАНЕВА, член на Главниот одбор 

на ССРНМ; 
в) за секретар 
АНТЕ ПОПОВСКИ, писател; 
г) за членови: 

1. КИРИЛ АЛЕКСОВСКИ, член на Републич-
киот совет на ССЈ за Македонија; 

2. д-р КОСТА БАЛАБАНОВ, виш конзерватор 
во Републичкиот завод за заштита на спомениците 
на културата; 

3. инж. ГОРГИ БАНЏО, соработник во Земјо-
делскиот испитателен институт во Скопје; 

4. ЉУБЕН БАТКОВ, началник на одделение за 
општествени служби на Општинското собрание на 
Општината Охрид; 

5. д-р МИЛАН ГУРЧИНОВ, доцент на Фило-
зофскиот факултет во Скопје; 

6. ФАХРИ КАЈА, главен и одговорен уредник 
на весникот „Бирлик"; 

7. инж. ТИБЕРИЕ КИРИЈАС, вонреден профе-
сор на Архитектонско-градежниот факултет; 

8. ЖАМИЛА КОЛОНОМОС, претседател на 
Републичкиот совет на организациите за грижи и 
воспитување на деца; 

9. инж. ЉУПЧО МИЛЕВСКИ, заменик дирек-
тор во Претпријатието во изградба Рудници и же-
лезарница „Скопје" во Скопје; 

10. ТОМЕ МОМИРОВСКИ, претседател на Кул-
турно-просветната заедница на Македонија; 

11. НАУМ КЕЧЕВСКИ, новинар; 
12. д-р МАНОЛ ПАНДОВСКИ, соработник во 

Институтот за национална историја; 
13. БОРО ПЕТКОВСКИ, директор на Музејот на 

современата уметност во Скопје; 
14. д-р БЛАЖЕ РИСТЕВСКИ, директор на Ин-

ститутот за фолклор во Скопје; 
15. ЛУАН СТАРОВА, главен и одговорен уред-

ник на весникот „Млад борец"; 
16. ДИМЧЕ СТОЈАНОВ, директор на Архивот 

на Македонија; 
17. ВАЊА ТОШЕВСКИ, главен уредник на Ра-

диотелевизија Скопје; 
18. д-р РАДМИЛА УГРИНОВА, вонреден про-

фесор на Филозофскиот факултет во Скопје; 
19. ПЕТАР ХАЏИ БОШКОВ, академски вајар; 
20. ВАНЧО ЧАВДАРСКИ, директор на Филхар-

монијата на СРМ; 
21. АЦО ШОПОВ, директор на Книгоиздател-

ството за уметничка литература „Македонска кни-
га" во Скопје. 

П. Членови на Комисијата се по положба: рек-
торот на Скопскиот универзитет и потпретседателот 
на Градското собрание на град Скопје. 

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

Бр. 14-346/1 
24. П. 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

154. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за Ар-

хивскиот совет на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 48/64), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ МАНДАТОТ И ИМЕНУВА-

ЊЕ НА ЧЛЕН НА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Мандатот на член на Архивскиот совет на 
Југославија на Димче Стојанов, директор на Архи-
вот на Македонија, именуван на две години со ре-
шение бр. 17-214/1 од 27. 1. 1965 година му преста-
нува на ден 24. П. 1967 година. 

П. Се именува за член на Архивскиот совет на 
Југославија ТОДОР ТАЛЕВСКИ, виши архивист во 
Архивот на Македонија. 
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Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-130/3 
24 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

155. 
Врз основа на член 40 од Законот за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" број 17/65), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОВЕТНИК ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се именува за советник во Извршниот совет 
ЈОРДАН КОСТАДИНОВСКИ, досегашен началник 
на управа во Републичкиот секретаријат за внат-
решни работи. 

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

Бр. 14-347/1 
24 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р 

156. 
Врз основа на член 12 од Законот за Републич-

киот фонд за унапредување на кинематографијата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 4/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

КИНЕМАТОГРАФИЈАТА 

I. Мандатот на членовите на Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за унапредување на кине-
матографијата именувани на една година со реше-
ние бр. 17-1306/1-1966 година им престанува на ден 
24. 2. 1967 година. 

П. Се именуваат за членови на Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за унапредување на кине-
матографијата: 

1. БОРИС ВИШИНСКИ, главен уредник на спи-
санието „Културен живот"; 

2. СИМОН ДРАКУЛ, писател; 
3. ИДРИЗ ИДРИЗИ, член на Републичкиот од-

бор на Синдикатот на работниците од општестве-
ните дејности; 

4. ЦАНЕ МАЛИКОВ СКИ, економист во Прет-
пријатието „Југотутун"; 

5. ОЛГА СПИРКОВСКА, новинар; 

6. КИРИЛ ЌОРТОШЕВ, артист на Драмскиот 
младинско"детски театар во Скопје. 

Ш. Мандатот на именуваните членови трае две 
години. 

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

Бр. 14-348/1 
24. 2. 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р 

157. 

Врз основа на член 15 од Законот за републич-
киот фонд за унапредување на издавачката деј-
ност („Службен весник на СРМ" број 15/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И 

ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

I. Мандатот на членовите на Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за унапредување на изда-
вачката дејност именувани на една година со ре-
шение бр. 17-1653/1-1965 им престанува на ден 24. 
II. 1967 година. 

II. Се именуваат за членови на Управниот одбор 
на Републичкиот одбор на Републичкиот фонд за 
унапредување на издавачката дејност: 

1. ТРАЈАН БАФТИРОВСКИ, советник во Ре-
публичкиот секретаријат за образование, наука и 
култура; 

2. ЈОРДАН БРАЖАНСКИ, новинар; 
3. ДРАГОСЛАВ ОРТАКОВ, музиколог; 
4. ТРАЈКО СТАМАТОВСКИ, соработник во Ин-

ститутот за македонски јазик при Филозофскиот 
факултет во Скопје; и 

5. НЕЏАТ ЗЕКИРИЈА, писател. 
III. Мандатот на членовите трае две години. 
IV. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 14-349/1 
24. II. 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 
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158. 
Врз основа на член 15 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за унапредување на културните деј-
ности („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И 
ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

I. Мандатот на членовите на Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за унапредување на култур-
ните дејности именувани на една година со реше-
ние бр. 17-1652/1 од 1905 година им престанува на 
ден 24. II. 1967 година. 

II. Се именуваат за членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за унапредување на кул-
турните дејности: 

1. ДРАГАН БОЈАЏИЕВ, музиколог; 
2. ЖИВКО ВАСИЛЕВСКИ, претседател ,на 

Просветно-културниот собор на Собранието на 
СРМ; 

3. ПАНДЕ БОЈ ДАНОВСКИ, секретар на Кул-
турно-просветната заедница на Македонија; 

4. РИСТО ГРУПЧЕ, директор на Природно-
научниот музеј во Скопје; 

5. ЕМИН ИЉАМИ, новинар; 
6. ПЕРО КЕЦКАРОВСКИ, помошник на репу-

бличкиот секретар за образование, наука и култура; 
7. ДИМИТАР СОЛЕВ, писател. 
III. Мандатот на именуваните членови трае 

две години. 
IV. Ова решение (влегува во сила со денот на 

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

Бр. 14-350/1 
24. II. 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

159. 
Врз основа на член 9 од Законот за Републич-

киот фонд за истражувачки работи во рударството 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 22/66), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ 
РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за истра-
жувачки работи во рударството именувани со ре-
шение бр. 17-1654/1 од 23. VII. 1965 година. 

II. Се именуваат за членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за истражувачки ра-
боти во рударството: 

а) на две години: 
1. ВАНЧО КЛИНЧАРСКИ, главен геолог во 

Рудниците „Злетово — Саса" — Пробиштип; 
2. НИКО НИЧА, потпретседател на Стопан-

ската комора на Македонија; 
3. Инж. СТЕВО ТРАЈКОВ, доцент на Техно-

лошко-металуршкиот факултет во Скопје; и 
4. инж. МИХАИЛО ШИШКОВСКИ, директор 

на погон во Претпријатието во изградба Рудници 
и железарница „Скопје" во Скопје; 

б) на четири години: 
1. д-р МИЛАН АРСОВСКИ, директор на сек-

тор на Геолошкиот завод во Скопје; 
2. ПЕЈКО БЛАЖЕВСКИ, директор на дирек-

ција во Стопанската б а т а во Скопје; 
3. д-р ИВАН НЕСТОРОВСКИ, доцент на При-

родно-математичкиот факултет во Скопје; 
4. инж. БЛАГОЈА ФИЛИПОВСКИ, помошник 

на Републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија. 

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

Бр. 14-351/1 
24. II. 1967 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

160. 
Врз основа на член 32 во врска со член 15 од 

Законот за театрите и другите сценско-уметнички 
установи („Службен весник на СРМ" бр. 16/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И 

ПЕСНИ ,,ТАНЕЦ" ВО СКОПЈЕ 

I. Мандатот на членовите на Советот на Ан-
самблот за народни игри и песни „Танец" во Скопје 
именувани на две години со решение бр. 09-2113/4 
од 25. IX. 1964 година им престанува на ден 24. И. 1967 
година. 

II. Се именуваат за членови на Советот на 
Ансамблот за народни игри и песни „Танец" ве 
Скопје: 

1. РАДЕ БОЈАЏИЕВ, член на Градежот одбор 
на Културно-просветната заедница во Скопје; 

2. СТОЈЧЕ ДОЈЧИНОВСКИ, секретар на одбор 
на Собранието на СРМ; 

3. ТОМЕ САЗДОВСКИ, асистент на Филозоф-
скиот факултет во Скопје; и 

4. ТРАЈЧЕ ПОПОВ, филмски работник. 
III. Мандатот на именуваните членови трае две 

години. 
IV. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 14-352/1 
24. II. 1967 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 
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161. 
Врз основа на член 102 став 1 од Законот за 

избор на пратеници на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, а во врска со пов-
торните избори за изборните единици Кочани Ш и 
Крива Паланка П, Републичката изборна комисија 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека на 7 мај 1967 година во општинските со-
бранија Кочани и Крива Паланка, за изборот што 
ќе се одржи на 21 мај 1967 година, се избрани след-
ните кандидати за пратеници на Републичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во овие изборни единици: 

1. Бота Трендова — Попова во изборната-еди-
ница КОЧАНИ Ш; и 

2. Стојан Тодоровски и Стојко Ивановски во из-
борната единица КРИВА ПАЛАНКА П. 

Бр. 464 
8 мај 1967 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател., 
Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за финанси-
рање на образованието и воспитувањето што е обја-
вен во „Службен весник на СРМ" бр. 9/67, се пот-
крале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

1. Во членот 3 на место зборот „Заедницата" тре-
ба да стои зборот „Заедниците"; 

2. Во членот 14 алинеа 4 на место зборот „заед-
ница" треба да стои зборот „заедници"; 

3. Во членот 15 став 2 на место зборот „учесни-
ците" треба да стои зборот „учениците"; 

4. Во членот 31 точка 4 на место зборот „член 5" 
треба да стои зборот „член 4"; 

5. Во членот 32 точка 1 на место зборовите: 
„0,3% од Републичкиот придонес од личен доход 
од работен однос" треба да стојат зборовите: „Ре-
публичкиот придонес за образование од личен доход 
од работен однос" и во точката 5 на истиот член на 
место зборот „Член 5" треба да стои зборот „Член 4"; 

6. Во членот 41 по зборот „општите" на место 
запирката треба да стои зборот „и"; 

7. Во членот 45 став 2 алинеа 7 на место зборот 
„врши" треба да стои зборот „вршат"; 

8. Во членот 51 став 2 на место зборот „финан-
сирала" треба да стои зборот „финансирале". 

Бр. 11/67 
22 април 1967 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 

КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Огласен, дел 
СООПШТЕНИЕ 

Според решението на Управниот одбор на Адво-
катската комора на СР Македонија, годишното со-
брание ќе се одржи на 4 јуни 1967 година во 9 часот 
во салата на Судската палата, а не на 21 мај 1967 
година, како што беше објавено во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/67. (645) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Општински суд Скопје I во правната работа на 
тужителот Сејфуловски Мурсел Реџеп од с. Св. 
Петка, Скопско, против тужениот Абдиев Шаќиров 
Сефер од село Нерези, а сега во Турција со непоз-
нато место на живеење, поради долг од 1.000 н. ди-
нари, му го поставува на тужениот за привремен 
застапник Ганчо Алексов, адвокат од Скопје, врз 
основа на член 77 ст. 2 точка 4 од ЗПП, бидејќи 
местожителството на тужениот е непознато а нема 
одреден полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот во горенаведената правна работа се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се 
јават пред судов, односно се додека органот за ста-
рателство не го извести судот дека на тужениот му 
е поставен постојан старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I, П, бр. 3962/66. (40) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
При овој суд се води постапка за огласување за 

неважен чекот број 528107 на сума од нови динари 
470, издаден од Комуналната банка — Битола, на 
име Даскалова Домна од Битола. 

Се поканува секој оној што го нашол чекот, или 
го притежава, или знае за него да јави на овој суд 
во рок од 60 дена од денот па објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ". Во противен слу-
чај чекот ќе се огласи за неважен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 219/66. 
(35) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп се Ѕ Р Д И по-

стапка за докажување на загубена штедна книшка 
бр. 8-32711, издадена од ПТТ Прилеп, на име Трајко 
Павловски од село Небрегово, Прилепско. 

Се поканува секое лице што ја има најдено или 
ја пронајде горенаведената штедна книшка, да јави 
на Општинскиот суд во Прилеп, во срок од 3 месеци 
по објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 83/67. 
(37) 

ОКРУЖЕН СУД ШТИП 
Манчевски Тодор од с. Лесново, поднесе до 

овој суд тужба за развод на бракот против Роца 
Данилова, од с. Лесново, а сега во неизвесност. 

Вадејќи адресата и местожителството на ту-
жената не се познати се повикува во срок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противно судот по службена должност 
ќе и го одреди за застапник Коце Бојаџиски, при-
правник во Окружниот суд во Штип, и делото ќе 
се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 112/67. 
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ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите под рег. број 151, 
страна 824, книга I е запишано следното: Градскиот 
народен театар — Титов Велес со решение на Со-
бранието на општината Титов Велес број 10555/1 
од 12. XII. 1966 година се става под редовна ликви-
дација. 

Со решение на Собранието на општината Титов 
Велес број 10553/1 од 12. XII. 1966 година за членови 
на ликвидационата комисија се назначени след-
ните лица: Стојан Димов, службеник во Собранието 
на општината Титов В е л е с к а претседател, Трајко 
Попов и Горе Николов, двајцата службеници во 
Собранието на општината Титов Велес, за чле-
нови. 

За ликвидатор на Градскиот народен театар во 
Титов Велес под редовна ликвидација е назначен 
Китанов Антон. Тој установата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со Димовски Стојан, прет-
седател на Ликвидационата комисија, сметано од 
6. II. 1967 година. Старите потписници се бришат. 

Се повикуваат сите доверители да ги пријават 
своите побарувања во срок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на СРМ". 
Во колку не ги пријават своите побарувања во 
определениот срок го губат правото за побарување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
број 17/67. 0573) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под ред. број 332, 
страна 406, книга II е запишано следното: Устано-
вата за вонармиско воспитување — Младински на-
ставен центар во село Шупљи Камен, Кумановско, 
со решение на Собранието на општината Куманово 
број 22057/1 од 25. XI. 1966 година се става под ре-
довна ликвидација. 

Постапката за редовна ликвидација ќе ја спро-
веде Општинската ликвидациона комисија. 

За ликвидатор на споменатата установа е на-
значен со решение на Собранието на општината 
Куманово број 22084/1 од 26. XI. 1966 година Боро 
Милан Георгиев, кој ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 26. XI. 1966 година. 

На досегашниот потписник в. д. директорот 
Мирчев Трајан му престанува правото за потпи-
шување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Ус. 
бр. 350/66. (611) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IX. 1966 година под реден број 4, страна 96 е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Претпри-
јатието за подигање и експлоатација на овошни на-
сади „Малешевска слива" од Берово, која во иднина 
ќе гласи: Агрокомбинат „Малешевска слива" — Бе-
рово. 

Запишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на прет-
пријатието број 488 од 8. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 167/66. (1559) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. X. 1966 година на страна 213, реден број 8 е запи-
шано следното: Досегашниот в. д. директор на За-
наетчиското угостителско претпријатие „Осојница" 
од село Виница Доне Чимев Ангелов, е разрешен од 
должност. На негово место за директор е назначен 
Томислав Блажев Грижов. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на одлуката од работничкиот со-
вет на претпријатието број 141 од 7. IX. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 195/66. (1575) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IX. 1966 година на страна 250, реден број 5 е за-
пишано следното: Досегашниот директор на Фабри-
ката за целулоза и хартија од Кочани, Тодосије ФИ-
ЛИПОВ Паунов, е разрешен од должност. За в. д. 
директор на фабриката е назначен Трифко Глиго-
ров Серафимов, кој неограничено ќе ја потпишува 
фабриката. Неговиот потпис ќе важи поединечно. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на одлуката од работничкиот со-
вет на Фабриката број 01-3131 од 6. IX. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 192/66. (1577) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. IX. 1966 година на страна 251, реден број 1 е за-
пишано следното: Градежното претпријатие за ви-
сока и ниска градба „Трудбеник" од Кочани се при-
пои кон Градежното претпријатие „Бетон" — Ско-
пје од чие припојување се формира нова организа-
циона единица под наслов: Градежно претпријатие 
„Бетон" — Скопје — организациона единица Х-то 
градилиште, со седиште во Кочани. 

Организационата единица ќе ги врши следните 
дејности^ 

— изведување на сите видови објекти од висо-
ка, ниска и хидроградба (захвати, брани, основна и 
детална каналска мрежа, сифони, тунели, аквадук-
ти, вијадукти и други изведби со изградба на хид-
ротехнички и хидрометеоролошки работи); 

— изработка и продажба на градежна стола-
рија; 

— производство и продажба на градежни мате-
ријали од глина и бетонски елементи. 

Овластени лица за потпишување на организаци-
оната единица се: в. д. раководител Тодор Живков 
Милев и в. д. шеф на финансовата оператива Бо-
рис Хаџи Иванов, чии потписи ќе важат поеди-
начно. 

Запишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на 
„Трудбеник" — Кочани број 14-4/2 од 30. VI. 1966 
година и одлуката на работничкиот совет на „Бе-
тон" - Скопје од 8. VIII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 194/66. (1576) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7. VII. 1966 година на страна 171, реден број 11 е 
запишано следното: Се менува фирмата на Прет-
пријатието за промет со жито и преработки од жито 
„Жито-Македонија" — Филијала во Кочани која 
во иднина ќе гласи: Работна организација „Жито 
Македонија" — прехранбен комбинат — Филијала 
во Кочани. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа на одлуката од работничкиот совет 
на „Жито-Македонија" — Скопје број 1548/3 од 
28. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 157/66. (1580) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. V. 1966 година на страна 179, реден број 6 е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Услужно-
занаетчискиот комбинат „Металец" — Кочани, која 
во иднина ќе гласи: Услужен комбинат „Металец" 
— Кочани. 
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Истовремено е запишано и проширувањето на 
дејноста и тоа: 

— трговија со автомобилски машини, земјодел-
ски машини, орадија за работа и алатни машини; 

— трговија со резервни делови за автомобилски 
и земјоделски машини; 

— трговија со електроматеријали; 
— трговија со водоводни материјали; 
— трговија со гранките од номенклатурата 114, 

115, 116 и 117. 
Промените се запишани во регистарот врз ос-

нова на одлуката од Советот на работната заедни-
ца на претпријатието односно комбинатот бр. 
01-583/2 од 15. IV. 1966 година и решението на Од-
делението за стопанство на Собранието на општи-
ната Кочани бр. 03-2714 од 26. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 129/66. (1581) 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 196/66. (1600) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7. VII. 1966 година на страна 171, реден број 2 е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Претпри-
јатието за откуп и промет на житарици и оризова 
арпа „Жито-Македонија" — Филијала во Св. Ни-
коле, која во иднина ќе гласи: Работна организаци-
ја „Жито-Македонија" — прехранбен комбинат — 
Филијала во Св. Николе. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа на одлуката од работничкиот совет 
на „Жито-Македонија" — Скопје бр. 1548/1 од 
28. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 156/66. (1588) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. IX. 1966 година на страна 319, реден број 5 е за-
пишано следното: Се проширува предметот на ра-
ботењето на Посредничкото биро „Комерц" од Стру-
мица, уште со: железарски, метални, електротех-
нички, градежни и инсталациони материјали. 

Истовремено е запишана и промената на фир-
мата, која во иднина ќе гласи: „Комерц" — трговско 
претпријатие на големо и мало за промет со мотор-
ни возила, земјоделско-градежни машини, резервни 
делови, нафта и нафтени деривати, железарски, ме-
тални, електротехнички, градежно-инсталациони 
материјали, технички услуги и посредување — 
Струмица. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката од работничкиот 
совет на претпријатието бр. 1044 од 20. IX. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 204/66. (1598) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19. IX. 1966 година на страна 299, реден број 12 е 
запишано следното: Досегашниот шеф на сметко-
водството на Земјоделското претпријатие „Хамзали" 
од с. Хамзали, Струмичко, Атанас Стојанов, е раз-
решен од должност. За шеф на сметководството е 
назначен Душан Печанов, 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7. VII. 1966 година на страна 291, реден бр. 2 е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Претпри-
јатието за промет со жито и преработки од жито 
„Жито-Македонија" — Филијала во Струмица и во 
иднина ќе гласи: Работна организација „Жито-Ма-
кедонија" — прехранбен комбинат — Филијала во 
Струмица. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа на одлуката на работничкиот совет 
на „Жито-Македонија" — Скопје бр. 1548/2 од 
28. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 158/66. (1603) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. VIII. 1966 година на страна 260, реден број 17 е 
запишано следното: Досегашниот директор на сто-
панско-сметководниот сектор на Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Овче Поле" од Св. Николе 
Петар Д. Седаревиќ, е разрешен од должност. За 
в. д. директор на стопанско-сметководниот сектор 
е назначен Мике Мирасчиоски. 

Промената на потписникот е запишана во реги-
старот врз основа на одлуката од работничкиот со-
вет бр. 4196 од 26. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 173/66. (1587) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. VII. 1966 година на страна 238, реден број 4 е за-
пишано следното: Се дополнува дејноста на Занает-
чиско-услужниот центар „Нов живот" од Штип уш-
те со: поправка и одржување на станбени згради, 
деловни простории и градење на мали продавници 
и шупи. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на поднесената пријава бр. 87 
од 7. VI. 1966 година и одлуката на управниот од-
бор на Центарот бр. 86 од 7. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 146/66. (1608) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1966 година на страна 271, реден број 8 е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Претпри-
јатието за производство и промет со слаткарски 
производи „Европа" од Штип, и за натака ќе гласи: 
Занаетчиско производно претпријатие „Европа" — 
Штип. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа на одлуката на работничкиот совет 
на претпријатието број 86 од 28. IX. 1966 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 222/66. (1609) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1966 година на страна 271, реден број 7 е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Прет-
пријатието за производство и промет со слаткар-
ски производи „Европа" од Штип, со тоа што ќе 
врши и: продажба на рибни-месни конзерви и су-
вомесни производи, школски прибор и поштенски 
марки, разни алкохолни пијалоци во запечатени 
шишиња и крчмење во чаши, парфимериски про-
изводи, цигари и кибрит, алуминиум и крунски за-
творачи, јаглена киселина, мириси и прехранбена 
боја. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката од работничкиот 
совет на претпријатието број 78 од 26. III. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 79/66. (1610) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. X. 1966 година на страна 30, реден број 4 е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало за откуп и про-
мет со житарици, ориз, грав' и добиточна храна 
„Овче Поле" од Штип, уште со следните земјодел-
ско-индустриски, прехранбени и други артикли, а 
имено: 

— откуп и продажба на сите видови земјодел-
ски производи и полупроизводи; 

— сите видови млечни производи и полупроиз-
води; 
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— откуп и продажба на сите видови амбалажа 
и тоа: дрвена, стаклена, картонена, јутена, желез-
на, пластична и слично; 

— откуп и продажба на сите видови градинар-
ски производи, семенски материјали, како и финал-
ни производи од градинарските култури; 

— откуп и продажба на сите заштитни сред-
ство, хемикалии и вештачки ѓубриња за поледел-
ството и овоштарството; 

— откуп и продажба на сите видови тестени 
производи (макарони, фиде, бисквити и сл.); 

— откуп и продажба на сите видови индустрис-
ки растенија и нивните финални производи. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката од работничкиот 
совет на претпријатието број 249 од 29. IX. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 223/66. (1623) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. VII. 1966 година на страна 261, реден број 15 е 
запишано следното: Покрај досегашните потписни-
ци на Фабриката за лесна модна конфекција при 
РЗПТ „Македонка" — Штип, Фабриката ќе ја пот-
пишуваат и Крсте Димитар Нуишов, комерцијален 
директор на фабриката, и Ристо Спиро Бочваров, 
секретар. 

Потписниците се овластени да потпишуваат на-
лози, договори и други финансови документи, кои 
се во врска со користењето на средства одредени 
на ниво Конфекција „Македонка" — Штип. 

Дополнението на потписниците е запишано во 
регистарот врз основа одлуката од работничкиот 
совет бр. 23 НС од 26. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 171/66. (1624) 

а) Основна дејност: Искористување, одржува-
ње, реконструкција и изградба на јавни патишта, 
се грижи за изградба на објекти што се сврзани 
со употребата и за унапредување условите на соо-
браќајот на јавните патишта. 

б) Споредна дејност: Лесни оправки и снабду-
вање на возилата со плинско масло и бензин, уго-
стителски услуги, експлоатација на камен, чакал и 
песок и нивна понатамошна обработка и земјодел-
ско искористување на патното земјиште. 

в) Друга дејност: Претпријатието покрај рабо-
тите од основната и споредната дејност, може да вр-
ши услуги на стопански и други организации. 

Овластени лица за потпишување на Погонот се: 
Атанас Стефановски, в. д. директор, и Љупчо Ко-
заров, чии потписи се заеднички. 

Промената е запишана во регистарот врз ос-
нова на одлуката од работничкиот совет на „Маке-
донија пат" - Скопје бр. 08-753 од 25. VIII. 1966 го-
дина и одлуката од работничкиот совет на „Маке-
донија пат" — Скопје — Погон — Штип бр. 3/57 од 
4. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 225/66. (1628) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
на 29. VI. 1966 година на страна 77, реден број 5 е 
запишано следното: Печатницата „Илинден" од 
Штип, е ставена под присилна управа. 

За присилен управник е назначен Киро Блажов 
Коштанов. На досегашниот директор Аксе Ванев 
Лонгуров му престанува правото за потпишување. 

Промената е запишана во регистарот врз ос-
нова на решението од Собранието на општината 
Штип број 01-4290/1 од 20. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 149/66. (1627) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 95, страна 259 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Фабриката за трико-
таж и конфекција „Киро Фетак" — Куманово, Ми-
тев Драган, му престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на фабриката е назначен Јо-
вановски Симов Борис, финансов директор. Тој фа-
бриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со старите реги-
стрирани потписници и тоа: Трајковски Горѓи Љу-
биша, комерцијален директор, Калинова Иван Ива-
на, шеф на сметководството, и Јовановски Драган, 
директор, сметано од 1. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
652/66. (1647) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 457, страна 743, книга II е запишано 
следното: Претпријатието за производство на кон-
фекција и галантерија — Гевгелија е конституира-
но на ден 15. IX. 1966 година, согласно со записни-
кот од 15. IX. 1966 година. 

Покрај досегашниот директор Ристов Ангел, 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува и новоназначениот потписник Никола 
Проев, шеф на книговодството, сметано од 30. IX. 
lbob година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 64У/66. (1645) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. X. 1966 година на страна 276, реден број 1 е за-
пишано следното: Се брише од регистарот Претпри-
јатието за јавни патишта од I и II ред од Штип, 
бидејќи по соединувањето стана Погон на Претпри-
јатието за јавни патишта „Македонија пат" — Ско-
пје, со седиште во Штип. 

Погонот ќе ги врши следните дејности: 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. bpoj 110, страна 311 е запишано следното: 
Фирмата на рударското претпријатие за експлоата-
ција на цементна сировина „ипалска бреча" во се-
ло Бељаковце во иднина се менува и ќе гласи: Ру-
дарско претпријатие за неметали „Опалска бреча" 
— Куманово, а скратен назив: Рударско претпри-
јатие „Опалска бреча" — Куманово, согласно со од-
луката на работничкиот совет на претпријатието. 

Промената на седиштето од Бељаковце во Ку-
маново е извршена по одлуката на работничкиот со-
вет на претпријатието и уверението од Собранието 
на општината Куманово број 20848/1 од 10. XI. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 730/66. (1650) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 2и5, страна 62а, книга I е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Работнич-
ко-службеничкиот ресторан во Куманово на Фа-
бриката за производство на крупна кожа - Кума-
ново, Георгиевски Трајков Петруш, домаќин, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

За нов потписник на ресторанот е назначен 
Крстевски Трајков' Благоја, работник во фабрика-
та. Тој ресторанот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува со стариот регистриран потписник Пет-
ровски Богданов Растислав, в. д. шеф на сметко-
водство, сметано од 11. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 736/66. (1651) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 9, страна 27 е запишано следното: До-
сегашниот раководител на продавницата во Кра-
тово на Југословенскиот комбинат „Борово" — Бо-
рово, Ефремов Никола, е разрешен од должност. За 
раководител на продавницата е назначен Цветков-
ски Стојко, кој ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, сметано од 7. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 729/66. (1653) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 165, страна 519, книга III е запишано 
следното, На досегашните потписници на Градеж-
ното претпријатие „Гранит" — Скопје и тоа: ин-
женер Наум Папазов, инженер Наум Кочовски и 
Димчо Војницалиев им престанува правото за пот-
пишување, а и понатака остануваат на работа. 

Покрај досегашните потписници на претприја-
тието Саве Гаџовски, Стево Андоновски, Момчило 
Петровски и Киро Дачевски, претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето и Димитар Мирчевски, шеф на 
сметководството, сметано од 5. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 728/66. (1655) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 940, страна 499, книга IV е запишано 
следното: Седиштето на Монтажно-водоинсталатер-
ската задруга „Македонија" — Скопје се премес-
тува во Скопје од улица „Гоце Делчев" број 20 на 
улица „502" број 18, согласно одлуката на задруж-
ниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 488/66. (1657) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 832, страна 985, книга III е запишано 
с де дното: Се симнува присилната управа над Ра-
ботната организација за туризам и угостителство 
„Црногорие" — Скопје, согласно со решението на 
Собранието на општината Кале — Скопје број 
02-1570/176 од 16. IX. 1966 година. 

Со ^рецитираното решение на Собранието на 
општината Кале — Скопје е разрешен од должност 
присилниот управник Каранфиловски Стојче и му 
престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на Работната организација е 
назначен Милан Здрав-ковски, кој ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 29. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 715/66. (1658) 

За членови на задружниот совет за две години 
се избрани следните лица: Ацо Лазарев, Никола 
Петков, Ангел Петров, Ристо Марковски, Трајко 
Станков, Тодор Бојаџиев и Петар Проданов. 

За една година: Боро Петков, Ристо Пројов, 
Стојан Боцев, Живко Митрев, Митко Мурџев, Лео-
нид Делев, Јован Јованов и Војислав Милков. 

Членови на управниот одбор се: Трајко Атана-
сов, Блаже Нанчев, Живко Митров, Ристо Марков-
ски, Ристо Атанасов, Јанко Демерџиев и Атанас 
Марков. 

За претседател на задружниот совет е избран 
Ацо Лазарев. 

За претседател на управниот одбор е избран 
Јанко Демерџиев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
374/66. (965) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 12. VI. 1966 
година на страна 93, реден број 3 е запишано след-
ното: Престана со својата работа Земјоделската 
задруга „Обешеник" од село Доброшинци, Стру-
мичко, бидејќи се припои кон Лозаро-озоштарското 
и винарско претпријатие „Слобода" од село Васи-
лево, Струмичко. 

Припојувањето на задругата е запишано во 
регистарот врз основа на одлуката од задружниот 
совет на задругата број 01-100 од 9. IV. 1966 година 
и одлуката од работничкиот совет на Претприја-
тието „Слобода" од с. Василево, Струмичко, број 
01-1042/1 од 11. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
120/66. (1049) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 123, 
страна 829, книга I. е запишано следното: Земјо-
делската задруга „Костадин Зупов" од село Смок-
вица, Гевгелиско, е конституирана на ден. 10. V. 
1966 година и за членови на управниот одбор се 
избрани следните лица: Атанас Трампов, Кирил 
Дебников, Јован К. Бундов, Тодор Кавазов, Ангел 
Л Динев, Тодор Зрлинов, Мито Делиманов, Јован 
Касапов и Мито Па лескаров. 

Претседател на управниот одбор е Јован Ни-
колов Касапов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
500/66. (И86) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 900, страна 215 е запишано следното: 
За нови членови на Инжинеринг организацијата 
„Македонијаинвест" — Скопје се примени: Заводот 
за урбанизам и архитектура — Скопје и „Македо-
нијапроект" — Скопје, согласно со одлуката на уп-
равниот одбор на „Македонијаинвест" — Скопје од 
одржаната седница на ден 13. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 725/66. (1661) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. број 122, 
страна 825, книга I е запишано следното: Земјо-
делската задруга „Мирко Делев" од село Негорци 
е конституирана на ден 18. I. 1966 година, согласно 
со записникот број 1 од одржаниот состанок на 
задружниот совет од 18. I. 1966 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 115, 
страна 489 е запишано следното: Дејноста на Зем-
јоделската задруга „Пролетер" од село Шивец, со-
гласно со одлуката на задружниот совет број 55 од 
3 Vn. 1966 година и елаборатот за економска 
оправданост во иднина се проширува и со продаж-
ба на мешовити стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
166/66. (1300) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 12. VIII. 1966 
година под рег. број 29/55, книга П е запишано 
следното: Земјоделската задруга „Согласие" од село 
Десово, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на задругите поради припојување кон 
Земјоделската задруга „Кадица" од село Дупјачани. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од задружниот совет на Земјоделската задру-
га „Согласие" од село Десово број 261 од 20. VI. 
1966 година и одлуката од задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Кадица" с. Дупјачани број 
446/1 од 1. Vn. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
317/66. (1412) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 63, 
страна 1, книга П е запишано следното: На досе-
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гашните потписници на Земјоделската задруга 
„Слога" од Гевгелија и тоа: Димитар Г. Чурлинов, 
директор, и Тодор Дагалев, референт по продажба, 
им престанува правото за потпишување, бидејќи 
се разрешени од должност. 

За в.д. директор на задругата е назначен Да-
галев Тодор. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници Мир-
чевски Т. Ристо, шеф на сметководството, и Андон 
Лазарев Брзилов, комерцијалист, сметано од 26. IX. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
642/66. (1525) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 19, 
страна 73 е запишано следното: Се брише од реги-
старот на задругите Земјоделската задруга „Тетов-
ско Поле" — Тетово, бидејќи со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Тетов-
ско Поле" — Тетово, одлуката на работничкиот 
совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Ја-
года" — Тетово и решението на Собранието на оп-
штината Тетово бр. 01-19845 од 23. ХП. 1963 родина, 
се припојува кон Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Јагода" — Тетово — Земјоделски комбинат 
„Полог" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бтх 
690/66. (1550) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 14. IV. 1966 
година на страна 70, реден број 3 е запишано след-
ното: Престана со својата работа Земјоделската за-
друга „Бобовец" од с. Ињево, Радовишко, бидејќи 
се спои со земјоделските задруги: „Пилав Тепе" .— 
с. Дамјан, „Илинден" — Радовиш, „Напредок" — 
Радовиш, „Лакавица" — с. Конче, „Јанкулица" — 
с Ракитец, „Гоце Делчев" — с. Јаргулица, „Дими-
тар Влахов" — с. Подареш, Земјоделското стопан-
ство „Благој Туфанов" — Радовиш и Мелиоратив-
ната опитна станица — Радовиш и заеднички обра-
зуваат нов комбинат под назив: Земјоделско-инду-
стриски комбинат „Радовишко Поле", со седиште 
во Радовиш. 

Престанокот на задругата е запишан во реги-
старот врз оснога на одлуката од задружниот со-
вет на задругата број 28 од 15. I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
61/66. (1583) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 24. IX. 1966 
година на страна 1С4, реден број 6 е запишано 
следното: Досегашниот управник на Земјоделската 
задруга „Први мај" од село Муртино, Струмичко, 
Киро Јанаков, е разрешен од должност. На негово 
место за директор е назначен Јордан Манојлов 
Бучковски. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на решението на задружниот 
совет на задругата број 194 од 19. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
202/66. (1599) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 66, 
страна 469 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Нароричко 
Поле" — село Младо Нагоричане и тоа: Киро Ве-
личковски, управник, и Саве Спасовски, шеф на 
сметководството, им престанува правото за потпи-
шување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Саве Спасовски, в.д. директор, на 
задругата, и Илиевски В. Драги, благајник, сме-
тано од 1. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
656/66. ( 1 б 4 8 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 98, 
страна 463, книга I е запишано следното: Согласно 
со одлуката на задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Слога" село Умин Дол, Кумановско, број 
842 од 3. X. 1966 година и елаборатот за економска 
оправданост, дејноста на задругата во иднина се 
проширува и со: купување и продажба на огре-
вен и градежен материјал. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бо. 
756/66. (1652) 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 11, 
страна 21 е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Земјоделската задруга „Јарбош", село 
Сојаклари, Стојан Китанов, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на задругата е назначен ѓорѓиев-
ски Атанасов Тодор. Тој задругата ќе ја потпишу-
ва, задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со стариот регистриран потписник Те-
мелков Борјан, книговодител, сметано од 15. XI. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
741/66. (1668) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 26. X. 1966 
година под рег. број 2/58, книга П е запишано 
следното: Земјоделската задруга „Напредок" од с. 
Крушеани, престана со својата работа и се брише 
ЈОД регистарот на задругите, поради припојување 
,кон Земјоделското стопанство „Кузман Јосифов-
ски — Питу" од с. Славеј. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од задружниот совет на Земјоделската задру-
га „Напредок" — с. Крушеани бр. 282 од 3. X. 1966 
година и одлуката од работничкиот совет на Зем-
јоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Пи-
ту" - с. Славеј бр. 3012 од 8. VIII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
378/66. (1685) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 8. Vn. 1966 
година на страна 97, реден број 6 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Земјоделската за-
друга „Дрен" од село Мокрино, Струмица, и со ја-
вен превоз на предмети во слободниот сообраќај, 
како споредна дејност. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката од задружниот 
совет на задругата број 01-71/1 од 29. VI. 1966 го-
дина и решението на Собранието на општината 
Струмица бр. 4290 од 1. Vn. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
155/66. (1604) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека зо регистарот на задругите под рег. број 93, 
страна 463, книга I е запишано следното: Досегаш-
ниот раководител на Продавницата број 1 во Ку-
маново на Земјоделската задруга „Слога" од село 
Умин Дол, Кумановско, Стојановски Владо, е раз-
решен од должност. За раководител на продавни-
цата е назначен Садики Аслан, кој нема да биде 
потписник, сметано од 19. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 6d. 
759/66. (1801) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 52, 
страна 207 е запишано следното; Фирмата на Зем-
јоделската задруга „Кораб" од село Трница, Гости-
варско, во иднина се менува и ќе гласи: Земјо-
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делска задруга „Живко Брајковски", с. Трница, 
Гостиварско, согласно со одлуката на Задружниот 
совет број 147 од 2. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
613/66. (1446) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Бедри Лужа, Скопје. (7651) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ибрахим Шаљанин, Скопје. (7652) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -

Скопје на име Стаменка Петровска, Скопје. (7653) 
Здравствена легитимација бр. 117, и з д а д е н а од 

ЗСО — Витина на име Трајко Симиќ, Скопје. (7654) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Метуш Дестан, Скопје. (7655) 
Здравствена легитимација бр. 249714, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Горѓи Темелковски, 
Скопје. (7656) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Насер и Мамер Далип, Скопје. (7657) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раде Ж. Георгиевски, Скопје. (7658) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зејдије Манез, Скопје. (7659) 

Работна книшка бр. 37145, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Добри-
воје С. Јаниќ, Скопје. (7660) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Муса Ајдиноски, Скопје. (247) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Наумовски, Скопје. (248) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајрез Казими, Скопје. (249) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Урош и Стана Митиќ, Скопје. (250) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Бедрије, Керим и Амдије сите Бе-
рати, Скопје. (251) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Здравко Павловски, Скопје. (252) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Есма Зекир, Скопје. (253) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Вељо Кул авковски, Скопје. (254; 

Здравствена легитимација бр. 142644, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Зоран Анушевски, Скоп-
је. (255) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Стеван Пеовски, ул. „Кленовец" бр. 
4, Битола. (256) 

Свидетелство за завршено V одделение, изда-
дено од Основното училиште во с. Волково на име 
Дончо Николоски, с. Волково, Прилеп. (257) 

Ученичка книшка за УП одделение, издадена од 
училиштето „Кочо Рацин" Прилеп на име Томе Ка-
јев, кеј „1-ви мај" бр. 17, Прилеп. (258) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Училиштето во с. Дупјачани на име Томе П. Нај-
довски, с. Дреновци, Прилеп. (259) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ахмед Асаноски, ул. „Мице Козар" 
бр. 61, Прилеп. (260) 

Здравствена легитимација бр. 11545, издадена од 
ЗСО — Дебар на име Села Афердита, ул. „Дилавер 
Села" бр .18, Дебар. (261) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Ресен на име Тодорка Наумовска, с. 
Јанковец, Ресен. (262) 

Здравствена легитимација на име Таска Назре-
ва, ул. „Миле Вчков" бр. 5, Кавадарци. (263) 

Бр. 17 - Стр. 269 

Здравствена легитимација бр. 30185, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Таип Меџити, с. Речане, 
Гостивар. (264) 

Здравствена легитимација бр. 56554, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Л ул зиме Имери, с. По-
жаране, Гостивар. (265) 

Здравствена легитимација издадена од Филија-
лата за СО — Делчево на име Исмет К. Мемедов, 
Делчево. (266) 

Здравствена легитимација бр. 1353, издадена од 
КЗСО — Филијала — Делчево на име Доќа Јова-
нова Атанасова, с. Габрово, Делчево. (267) 

Здравствена легитимација бр. 11138, издадена од 
ЗСО — Филијала — Радовиш на име Никола Вита-
нов, Радовиш. (268) 

Здравствена легитимација на име Симеон С. Пеј-
чов, с. Теранци, Кочани. (269) 

Здравствена легитимација на име Гојко Симе 
Стојменов, с. Теранци, Кочани. (270) 

Здравствена легитимација на име Стојан С. Ни-
сов, с. Спанчево, Кочани. (271) 

Здравствена легитимација на име Стојчо К. Сто-
јанов, с. Соколарци, Кочани. (272) 

Здравствена легитимација бр. 14458, идзадена од 
КЗСО — Филијала — Делчево на име Дивчо Љубов 
Цеков, с. Бигла. Делчево. (273) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јандре Илиевски, Скопје. (274) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Мејреме Асани, с. Пршовце, Тетово 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Искра А. Тасева, Скопје. (276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Т. Винаров, Скопје. (277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Г. Петров на име Крсто Стојковски, Г. Петров. (278) 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште „Борис Кадриќ" — с. Сарај на име Рамадан 
Мемеров, с. Сарај, Скопје. (279) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Никола М. Зафировски, Скопје. (280) 

Работна книшка издадена од Бирото за посреду-
вање на трудот — Скопје на име Горѓи Крстевски, 
с. Добри Дол, Скопје. (281) 

Оружен лист бр. 16, издаден од СВР — Скопје 
на име Вељко М. Јованов, с. Кучевиште, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ферат Азири, Скопје. (283) 

Индекс бр. 3751, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на име Столе Јанковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Воислав Наневски, Скопје. (285) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСС — 
Скопје на име Јусуф Рамичевиќ, Скопје. (286) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Благоја Михајловски, Скопје. (287) 

Здравствена легитимација бр. 104920, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Коле Петковски, Скопје. 

Свидетелство за завршено Vin одделение, изда-
дено од Осмолетката „Киро Пејчиновиќ" — с. Те-
арце на име Коста Несторовски, Скопје. (289) 

Здравствена легитимација бр. 105846, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Олга Н. Гурчинова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајше Џеладиновска, Скопје. (291) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трипун Јовановски, Скопје. (292) 

Здравствена легитимација бр. 413451, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Виолета Николовска, 
Скопје. (293) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Јуеуфоски, Скопје. (294) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Матеја Новаковски, Скопје. (295) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софре Методиевски, Скопје. (296) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олгица Буцевска, Скопје. (297) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назим Дациќ, Скопје. (298) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Здравствена легитимација бр. 258433, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Марија Христова, Скоп-
је. (299) 

Свидетелство за положен испит за квалифи-
куван возач, издадено од Околиски народен одбор, 
Скопје на име Александар В. Горгиев, Скопје. (300) 

Здравствена легитимација бр. 87866 издадена од 
ЗСО — Битола на име Вера Талевска, ул. „Мукос" 
бр. 170, Битола. (301) 

Возачка дозвола за категорија „Б" на име Тра-
јан Н. Блажевски, ул. „М. Горки" бр. 12, Битола. 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Трајче Таневски, с. Бач, 
Битола. (303) 

Здравствена легитимација на име Игбал Поло-
жани, ул. „Први мај" Струга. (304) 

Здравствена легитимација бр. 19279 на име 
Благородна Стојанова, ул. „Позо Трпков" бр. 5, Т. 
Велес. (305) 

Работна книшка на име Борко В. Гиновски, с. 
Богомила, Т. Велес. (306) 

Работна книшка на име Гани А. Амети, с. Џеп-
чиште, Тетово. (307) 

Здравствена легитимација на име Шабан Зене-
ли, ул. „Благоје Тоска" Тетово. (308) 

Здравствена легитимација на име Симеон Ца-
нев, с. Блатец, Кочани. (309) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Соња Илиевска, Скопје. (310) 

Уверение за положен стручен испит за квали-
фикуван машин бравар, издадено од Работнички 
дом — Скопје на име Демчо Демир, Скопје. (311) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Те-
фијус" — Скопје на име Ерол И. Шемсетин, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија С. Танева, Скопје. (313) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Јанковска, Скопје. (314) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исуф Н. Азиров, Скопје. (315) 

Здравствена легитимација бр. 243685, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Пандура Блажевска, с. 
Волково, Скопје. (316) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Пробиштип на име Никола Спасиков, Скопје. (317) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојче Гурчиновски, Скопје. (318) 

Работна книшка издадена од Косовска Митро-
в и ч на име Никола Д. Шкундриќ, Скопје. (319) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добривоје Саздовски, Скопје. (320) 

Здравствена легитимација бр. 94596, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Зоран Димитровски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Јордановски, Скопје. (322) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лена Спировска, Скопје, (323) 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште „Владимир Назор" — Скопје на име Трајан 
Тодоровски, Скопје. (325) 

Здравствена легитимација бр. 248614, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Алексо Јатевски, Скопје. 

Возна карта за намалено патување во градскиот 
сообраќај, издадена од ГСП - Скопје на име Пе-
тар Столевски, Скопје. (327) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Андреа Петровски, Скопје. (328) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мара Кузманова, Скопје. (329) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Светислав Петровиќ, Скопје. (330) 

Ученичка книшка од VI—VIH одделение изда-
дена од Осмолетката „Петар Петровиќ — Његош" 
— Скопје на име Смиља Гериќ, Скопје. (331) 

Сообраќајна дозвола БТ — 22—89, сопственост 
на „Транскоп" — Скопје — Погон за меѓународен 
и внатрешен транспорт на стоки и патници — Би-
тола (332) 

Здравствена легитимација на име Славе Ангел-
ковски, с. Цапари, Битола. (333) 

Здравствена легитимација на име Спасија Ба-
бамова, ул. „Солунска" бр. Ш а , Битола. (334) 

Свидетелство за завршен матурски испит, изда-
дено од Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на 
име Снежана Каргова, ул. „Моша Пијаде" бр. 249, 
Прилеп. (ззо) 

Ученичка книшка за V n одделение, издадена 
од Осмогодишното училиште „11 октомври" — При-
леп на име Даме Г. Петрески, булевар „м. Тито" бр. 
56/11, Прилеп. (ззб) 

Ученичка книшка за завршено Vn одделение, 
издадена од Основното училиште „Кочо Рацин" на 
име еполета Димеска, кула 1А/34, Прилеп. (337) 

Здравствена легитимација bp. 27 ли л на име ј ан-
чева душанка Димова, с. д . Дисан, -Неготино. (338) 

Здравствена легитимација ор. 344/42, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Миликије Ибраими, с. Ла-
кавица, Гостивар. (339) 

Здравствена легитимација бр. 5165, издадена од 
јКЗСО — Филијала — Делчево на име Виолета Ла-
дева Доганџиска, с. Тработивиште, Делчево. (340) 

Здравствена легитимација op. би^аз, издадена од 
ЗСО — 'летово на име Борислав Раде Ристовски, с. 
Теарце, Тетово. (341) 

здравствена легитимација бр. 10678 на име Ос-
ман Аодули, с. Џепчиште, 'летово. 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште, издадено во с. Желино — 'Летово на име 
Ирфан Адеми, с. Желино, 'Летово. (343) 

свидетелство за завршено VIH одделение, из-
дадено од основното училиште „Братство единство" 
— Аостивар на име Јорде ллопиеки ул. „страхина 
Симоноска" бр. 4, 1'остивар. (344) 

Возачка дозвола бр. 339, издадена од СУ1Л — 
Приштина на име ИлиЈа Р. Крстевски, с. Брод, 
Битола. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Миле Златевски, ^уковски мост бр. 
6аѓ Битола. (346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСо — 
Битола на име Сали Назмие, ул. „Борис Стрезов" 
бр. 2, Битола. (347) 

Свидетелство за завршена П година учителска 
школа, издадено од Учите леќата школа „Брака Ми-
ладинови" — Битола на име Аница димова, ул. 
„Стевче Патако" bp. 30, Битола. (348) 

Книшка за фиат — 1100 рег. бр. БТ — 11—40, 
сопственост на собранието на општината, Битола. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Билјана Ристовска, ул. „Смилевска" 
бр. 5b, Битола, (300) 

Свидетелство за завршено Ш клас, издадено од 
Гимназијата „Брака Миладинови" — Битола на име 
Милица Стојчевска, ул. „Охридска" bp. 173, Би-
тола. (351) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Вангел Аргиевски, ул. „Кочани" бр. 
2, Битола. (352) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Лазе Тренчов, ул. „Сл. лумоарко" 
бр. 7, Битола. (ЗоЗ) 

Здравствена легитимација на име Вера Лаза-
рева, ул. „Елпида Караманди" бр. 18, Битола. (354) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Крста Петковска, с. 
Дол. Оризари, Битола. (355) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Мирче Лазевски, с. 
Црноец, Битола. (356) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадено 
од Земјоделското училиште во Битола на име Кире 
Таневски, Битола. (357) 

Здравствена легитимација бр. 5880, издадена од 
ДЗСО — Прилеп на име Бориз Тошески, с. Свет л 
Митрани, Крушево. (358) 

Здравствена легитимација бр. 5879, издадена од 
ЈСЗСО — Прилеп на име Ружа Тотеска, с. Свети 
Митрани, Крушево. (359) 
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Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Прилеп на име Симон Горе Тотески, с. Свети 
Митрани, Крушево. (360) 

Здравствена легитимација бр. 5887, издадена од 
КЗСО — Прилеп на име Гурга Тотеска, с. Свети 
Митрани, Крушево. (361) 

Здравствена легитимација бр. 5886, издадена од 
КЗСО — Прилеп на име Весна Тотеска,, с. Свети 
Митрани, Крушево. (362) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6555 
издадена од ЗСО — Кратово на име Павле Славеа 
Максимов, с. Шлегово, Кратово. (363) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Мирјана Дамјаноска, ул. „М. Тито" 
бр. 96, Струга. (364) 

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС — 
Т. Телес на име Драган Стојменов, ул. „Титовве-
лешка" бр. 40, Скопје. (365) 

Свидетелство за УП и УШ одделение, издадено 
од УЗУС — Т. Велес на име Драган Стојменов, ул. 
„Титоввелешка" бр. 40, Скопје. (366) 

Здравствена легитимација на име Грозда Петро-
ва, ул. „Алексо Дамјанов" бр. 30, Т. Велес. (367) 

Здравствена легитимација на име Љуба Гли-
горова, Кавадарци. (368) 

Свидетелство бр. 5, за VIH одделение, издадено 
од Основното осумгодишно училиште во с. Теарце 
на име Минир Камбера Илјази, с. Слатина, Те-
товско. (369) 

Здравствена легитимација бр. 67313, издадена 
од Тетово на име Илче В. Захариевски, с. Оту-
шиште, Тетово. (370) 

Работна книшка на име Мица Зариќ, ул. „Бо-
рис Кадриќ" бр. 65, Тетово. (3?;,) 

Ученичка книшка од осмолетка на име Јакуп 
А. Абедини, с. Џепчиште, Тетово. (372) 

Здравствена легитимација на име Миодраг Т. 
Јованоски, ул. „Кочанска" бр. 25, Тетово. (373) 

Свидетелство од I клас виша гимназија на име 
Русе Гиновски, ул. ,,И. Тесла" бр. 27а, Гостивар. 

Свидетелство за П клас виша гимназија на име 
Русе Гиновски, ул. „Н. Тесла" бр. 27а, Гостивар. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Лозена Ѓоргиева, с. Оризари, Ко-
чани. (376) 

Свидетелство за завршено индустриско рудар-
ска) училиште на име Драги Сандез Петров, с. Тр-
кана Кочани. (377) 

Свидетелство од Ш клас гимназија на име То-
дор Иванов, с. Видовиште, Кочани. (378) 

Свидетелство од УШ одделение на име Кирчо 
Е. Димитров, ул. „Генерал Апостолски" бр. 42, Ко-
чани. (379) 

Здравствена легитимација бр. 260213, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Елена Мавродиева, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО --
Скопје на име Јакуп Керала, Скопје. (381) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Шукри Зеќири, Скопје. (382) 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште нас. Влае на име Лидија Н. Соневска, 
Скопје. (383) 

Индекс бр. 1504, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Никола Г. Димитров, 
Скопје. (384) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Богоев, Скопје. (385) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Агапи Настевска, Скопје. (386) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Призрен на име Рефик А. Велија, Скопје. (387) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Валандово на име Спасена Крстева, Скопје. (388) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Шаровиќ, Скопје. (389) 

Индекс бр. 7089, издаден од Економскиот факул-
тет во Скопје на име Горѓи Тахов, Скопје. (390) 

Ученичка книшка од I одделение, издадена од 
Прилеп на име Рамиз Усеиноски, ул. „Даб. завој" 
бр. 23е, Прилеп. (391) 
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Ученичка книшка за УШ одделение, издадена 
од училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп на име 
Ристе О. Маркоски, ул. „Илија Игески" бр. 39, 
Прилеп. (392) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Менка Петреска, ул. „Сл. Зебрча-
нец" бр. 2, с. Варош, Прилеп. (393) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Лилјана Бундоска, Прилеп. (394) 

Диплома бр. 3/80 за завршена учителска школа, 
издадела од Учителската школа „Браќа Милади-
нови" — Битола на име Живко А. Маркоски, с. 
Славеј, Прилеп. (395) 

Ученичка книшка за УП одделение, издадена 
од Училиштето „11 октомври" Прилеп на име Кала 
балческа, ул. „Марксова" бр. 57, Прилеп. (396) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Славе Тодороски, с. Мусинци, При-
леп. (397) 

Свидетелство за П година, издадено од Тргов-
ското училиште со практична обука — Прилеп на 
име Иво Солески, ул. „Егејска" бр. 13, Прилеп. 

(398) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Мимоза Попоска, ул. „Кр. Мисир-
ков" бр. 8, Прилеп. (399) 

Ученичка книшка за 1У одделение на име Вер-
ка Ристеска, ул. „Ленин" бр. 142, Прилеп. (400) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ставре Настевски, ул. „Питу Гули" 
бр. 24, Битола. (401) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Флоринка Марковска, с. Кравари, 
Битола. (402) 

Здравствена легитимација бр. 23543, издадена од 
Кратово на име Марија Душан Захариева, с. Ту-
ралево, Кратово. (403) 

Здравствена легитимација бр. 26659, издадена од 
КЗСО — Кратово на име Мирко П. Арсов, с. Саку-
лица, Кратово. (404) 

Здравствена легитимација бр. 27015 на име Бо-
жана Димкова, с. Сопот, Кавадарци. (405) 

Ученичка книшка бр. 36/983 за Ш одделение, 
издадена од Училиштето „Страшо Пинџур" — Ка-
вадарци на име Љупчо Ристов, ул. „7 септември" 
бр. 91, Кавадарци. (406) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6538, 
издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име 
Никола К. Митов, с. Чифлик, Кочани. (407) 

Свидетелство од П клас на име Тодор Јаки-
мов Иванов, с. Вировиште, Кочани. (408) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Деса Г. Митева, с. Грдовци, Кочани. (409) 

Здравствена легитимација бр. 79211, издадена 
од КЗСО — Куманово на име Евица Митричка, 
с. Романовци, Куманово. (410) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Цветанка Кочоска, ул. „К. Волна-
роски" бр. 22, Прилеп. (411) 

Свидетелство од Ш година, издадено од Еко-
номското училиште во Прилеп на име Виолета Ди-
меска, ул. „Ило Попаданец" бр. 12, с. Варош, При-
леп. (412) 

Свидетелство за завршено У1—УШ одделение, 
издадено од Прилеп на име Петар Бошкоски Ива-
носки, ул. „Цане Илијоски" бр. 72, Прилеп. (413) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Прилеп на име Зоран Кузманоски, ул. „Ла-
зе Филипоски" бр. 10, Прилеп. (414) 

Здравствена легитимација бр. 24206, издадена 
од КЗСО — Кратово на име Цвета Таскова, с. При-
ковци, Кратово. (415) 

Свидетелство од I и Ш година, издадени од 
Економското училиште во Т. Велес на име Крсте 
Крстов, ул. „В. Корпузов" бр. 9, Т. Велес. (416) 

Свидетелство за завршена Ш година, издадено 
од Економското училиште во Т. Велес на име Ан-
тон Аргиров, ул. „Лазо Османов" бр. 4, Т. Велес. 

Здравствена легитимација на име Ванчо Нико-
ла Стојанов, ул. ,1 комуна" бр. 3, Т. Велес. (418) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емрије Јусуфовска, Скопје. (4X9) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќани Демиров, Скопје. (420) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле В. Стевков, Скопје. (421) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојко Сталежовиќ, Скопје. (422) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Тодор Филиповски, Скопје. (423) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Е. Муетафовски, с. Арачи-
ново, Скопје. (424) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катица Гатиќ, Скопје. (425) 

Регистерска таблица СК-22-17, издадена од СВР 
— Скопје на Градежното претпријатие „Бетон" — 
Скопје. (426) 

Регистерска таблица СК-96-91, издадена од СВР 
— Скопје на Градежното^ претпријатие „Бетон" — 
Скопје. (427) 

Регистерска таблица СК 21—12, издадена од СВР 
— Скопје на Градежното^ претпријатие „Бетон" 
— Скопје. (42b) 

Здравствена легитимација бр. 35359, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Трифун Костов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лулзим В. Хашани, Скопје. (430) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тони Г. Петрушевски, Скопје. (431) 

Здравствена легитимација бр. 130755, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Марија Блажиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стана Цветковска, Скопје. (433) 

Ученичка книшка за VIT одделение, издадена 
од Училиштето „(Браќа Миладинови" — Скопје 
на име Слаѓана Нешиќ, Скопје. (434) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Јордан Георгиев, Скопје. (435) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Прекопуца, Скопје. (436) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Каменко Белобрадиќ, Скопје. (437) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Осмолетката „Моша Пијаде" — Г. Петров на име 
Сокол Јаневски, Скопје ф (438) 

Ученичка книшка за П одделение, издадена од 
Училиштето „Цветан Димов" — Скопје Јна име 
Ленче Николова, Скопје. (439) 

Здравствена легитимација бр. 3672/31, издадена 
од КЗСО - Гостивар на име Екрем Шеху, ул. „Т. 
Богданоски" бр. 12, Гостивар. (440) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ КЛИНИКА-
ТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1) 3 лекари за специјализација по предметот 

НЕУРОЛОГИЈА И ПСИХИЈАТРИЈА, 
2) 1 пом. книговодител. 
УСЛОВИ: 
Под 1) завршен медицински факултет со поло-

жен стручен испит и познавање на еден од светските 
јазици; Под 2) завршен економски техникум. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за давање согласност на Статутот 
на Железничкото транспортно претприја-
тие — Скопје — .— — — — — — 257 
Одлука за потврдување на Статутот на 
Универзитетот во Скопје — — — — 257 
Одлука за потврдување на Статутот на 
Медицинскиот факултет во Скопје — — 257 
Одлука за потврдување Статутот на Зем-
јо делско-шумарскиот факултет во Скопје 257 
Одлука за потврдување Статутот на Еко-
номскиот факултет во Скопје — — — 258 
Одлука за потврдување Статутот на 
Правниот факултет во Скопје — — — 258 
Одлука за потврдување Статутот на Фи-
лозофскиот факултет во Скопје — — — 258 
Одлука за потврдување Статутот на 
Природно-математичкиот факултет во 
Скопје - - - - - - - - - 258 
Одлука за потврдување Статутот на Ар-
хитектонско-градежниот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 259 
Одлука за потврдување на Статутот на 
Технолошко-металуршкиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 259 
Одлука за потврдување Статутот на 
Електро-машинскиот факултет во Скопје 259 
Одлука за потврдување Статутот на Пе-
дагошката академија во Скопје — — — 259 
Одлука за потврдување Статутот на Ви-
шата школа за социјални работници во 
Скопје - - - - - - - 260 

' Решение за именување на членови на 
Комисијата за културни врски со стран-
ство „ - - - - . - - - - - 260 
Решение за престанување мантатот и име-
нување на член на Архивскиот совет на 
Југославија — — — -— — — — — 260 
Решение за именување на советник во 
Извршниот совет — — — — — — 261 
Решение за престанување на мандатот и 
именување на членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за унапреду-

,вање на кинематографијата — — — — 261 
(Решение за престанување на мандатот и 
именување на членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за унапреду-

,вање на издавачката дејност — — — 261 
'Решение за престанување на мандатот и 
именување на членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на културните дејности — — — 262 
Решение за разрешување и именување на 
членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за истражувачки работи 

,во рударството — — — — — — — 262 
'Решение за престанување на мандатот и 
за именување членови на Советот на Ан-
самблот за народни игри и песни „Танец" 
во Скопје — — — — — — — — 262 
Објава на Републичката изборна комисија 263 
Исправка на Законот за финансирање на 
образованието и воспитувањето — — — 263 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". 

Молбите таксирани со 0,50 н. д. таксена марка, 
заедно со останатата документација, се доставуваат 
во управата на Клиниката. 

Од Конкурсната комисија (646) 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. Ѕ 
з 
ѕ 158 159 

160' 
161 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-19 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


