
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 22 октомври 1980 
С к о п ј е 

Број 35 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 
цин. Жиро сметка 40100-603-12498 

429. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 3?. 
конот за помилување, "Претседателството на СРМ 
на седницата одржана на 17. X. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Гоне Б л а ж е Арсовски, од Скопје, 
2. Сотир Петар Чуперковски, од Скопје, 
3. Стоја Алекса Трај коска, од Прилеп. 

И 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Муарем Исмет Миртоски, од е. Лисичани. 
III 

Изречената казна затвор во траење од 4 месе-
ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Трајан Ангеле Димитриевски, од е. Јурум-
лери. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 5 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Драган Ване Томовски, од Куманово. 

V 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што тој дел нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Јосиф Б л а ж е Т р е н е в с к и , од Скопје. 

VI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна .осуда со тоа што тој дел нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не 
стори ново кривично дело на : 

1. Фатмир Ќанил Ју суфи, од Скопје. 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Јумни Џемаил Сељами, од Тетово, 
2. Адем Ибраим Велиов, од Виница, 
3. Атанас Алексо Малинов, од е. Дабиле. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Наип Лиман Беќири, од Скопје, 
2. Тахир Хусеин Акиф, од Скопје, 
3. Душко Манојло Љубисављевиќ, од Кава -

дарци, 
4. Љубен Христо Петров, од е. Рибарци, 
5. Цветан Станојко Тодосов, од е. Злетово. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 2 години на: 
1. Јосим Василко Илиевски, од е. Рамно, 
2. Јордан Трифун Павлов, од Кочани. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-714 
17 октомври 1980 година 

Скопје • 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсан, е. р. 

430. 
' Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За -
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 17. X. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНО ЛИЦЕ 

I 
Смртната казна се заменува со казна затвор 

во траење од 20 години на: 
1. Дилавер Иса Муслију, од Бујановац. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-714/1 
17 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ. 
Љупчо Арсов, е. р. 

431. 
Брз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71) 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА САМО-
СТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува од функцијата самостоен со-

ветник во Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија инж. Звони-
мир Никулски , поради заминување на друѓа долж-
ност, сметано од 1. 9. 1980 година. 

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

Бр. ' 17-1761/1 Претседател 
19 септември 1980 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 
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432. 

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКО-

НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Се разрешува од функцијата советник на 
републичкиот секретар за економски односи со 
странство Петко Стефановски, поради заминување 
на друга должност, сметано од 1. 9. 1980 година. 

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

Бр. 17-1764/1 
19 септември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

433. 

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за финансии Китан Стојановски, досегашен 
советник во Работната заедница на Секретаријатот. 

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

Бр. 17-1765/1 
19 септември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на . Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

434. 

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ 
РАБОТИ И ПАЗАР 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за општостопалски работи и пазар Јово 
Векиќ, досегашен советник во Работната заедница 
на Секретаријатот. 

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

Бр. 17-1766/1 
19 септември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

435. 

Врз, основа на член 43 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

ЗАВОД 

1. Се именува за советник на директорот на 
Републичкиот хидрометеоролошки завод инж. Ти-
хомир Цветковиќ, досегашен технички директор на 
Работната организација „Поројпроект" — Скопје. 

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

^ Бр. 17-1767/1 
19 септември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

436. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

1. Се разрешува од функцијата советник на 
републичкиот секретар за труд Боро Петровски, по-
ради исполнување на условите за пензија, сметано 
од 30. 9. 1980 година. 

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

Бр. 17-1762/1 
19 септември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

437. 

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

1. Се разрешува од функцијата советник на 
републичкиот секретар за труд Злата Гулија, по-
ради исполнување на условите за пензија, сметано 
од 30. 9. 1980 година. 

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

Бр. 17-1763/1 
19 септември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 556 од 22. V. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1075-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на „Макозанат" Гра-
дежнанстолаЈрска-изолатерска задруга, со целосна 
одговорност и ограничено емство — Скопје, пора-
ди здружуваше и влегување во составот на „Дрво-
декор" — Специјализирана ентериерска столарска 
работна организација, ЦО — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 556/80. (345) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 532 од 20. V. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1031-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар прибелешката за здружување 
на „Макозанат" — градежна столарска изолатер-
ска задруга, со целосна одговорност и ограничено 
емство — Скопје и нејзиното влегување во соста-
вот на „Дрводекор" — Специјализирана ентериер-
о в столарска работна организација, ЦО — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 532/80. <346) 

Универзитетот е основан со одлуката бр. 02-
138/1 од 6. III. 1980 година на Информативно-кул-
турно-образовната организација „Кочо Рацин" — 
од Кичево. 

Основни дејности: 120331 — дејност на работ-
нички и народни универзитети. 

Споредни дејности: 120111 — основно образова-
ние на деца, младина и возрасни што се врши во 
вид на потполно (осумгодишно) основно образова-
ние; 

120363 — изнајмување и дистрибуција Ма фил-
мови; 

120364 — прикажување на филмови. 
Униврзмтетот во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет одговара 
со сите свом средства. 

Лице овластено за застапување: Грозданоски 
Ѓурчин, в. д. директор, заклучува правни работи 
во рамките на впишаната дејност и овластувањата 
на организацијата, чија вредност по еден договор 
не преминува износ од 3.000,00 динари, а преку 
тој износ по претходна согласност односно одлука 
на Советот на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 642/80. (365) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 533 од 26. V. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1026-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на дејноста на „Електро-
Скопје" — електротехничка монтажно-инсталатер-
ска задруга, со целосна одговорност и ограничено 
емство — Скопје, со следните податоци: Наместо 
досегашните се запишуваат следниве основни деј-
ности : 

— производство на електрични машини и уре-
ди и производство на електронски телекомуника-
циони уреди. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 533/80. (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 653 од 13. VI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-33-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Средно 
стенодактилографското училиште „Д-р Димитар 
Митрев", ЦО — Скопје, ул. „Лазар Личеноски" бб, 
го следните податоци: Досегашната фирма на учи-
лиштето се менува и во иднина ќе гласи: Средно 
стенодактилографско училиште „Димитар Митрев", 
ЦО — Скопје, ул. „Лазар Лименоски" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 663/1980 година. (366) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 480 од 20. V. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1599-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Договорната организација на здружен труд за из-
ведување на градежни и заврши работи во гра-
дежништвото „Шар", ЦО — Тетово, ул. „Питу Гу-
ли" бр. 32. 

Договорната организација е основана со дого-
ворот од 10. И. 1980 година помеѓу основачите: 
Хатип Беџети од Тетово; Саити Арун од село Сел-
це; Асани Ваидин од село Селце; Рамадан Ша-
бан од село Селце; Ахмет Вехаби од село Селце; 
Берзати Ибраим од село Селце; Месуд Демири од 
село Селце, Рамадан Рушит од Тетово; Ислами 
Рами од село Долно Палчиште и Бајрами Сали Од 
село Селце. 

Дејност: градежни занаетчиски работи. 
Договорната организација во правниот промет 

со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, а за своите обврски сторени во правниот 
промет одговара со сите свои средства. 

Организацијата ќе ја застапува Хатип Беџети, 
работоводител без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 480/80. (348) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 566 од 19. V. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-172-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар /промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Гоце Делчев", е. Белимбегово, Скопско, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Фотевски Митре, директор, а како нов застапник 
се запишува Кушовски Јован, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 566/80. (367) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 616 од 29. V. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1589-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето * овластено за 
застапување на . СОЗТ Универзитетски центар за 
медицински науки — Скопје, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р 
Александар Андреевски, в. д. претседател на КРО, 
а како нов застапник се -запишува проф. д -р Бра-
нислав Никодијевиќ, претседател на колегијалниот 
работоводен орган. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 616/1980 година. (368) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 642 од 19. VI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1607-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
работната организација под фирма: Работнички 
универзитет „Кичево", ЦО — Кичево, ул. „Маршал 
Тито" бб. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 558 од 3. VI. 1980 тодина, на регис-
тарска влошка бр. 2-1409-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Монтажно занаетчиската задруга 
„Радијатор", Ц О и ограничено емство — Скопје 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Исни Ибрахими, в. д. директор, а на не-
гово место како нов застапник, се запишува техн. 
Вера Степаноска, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 558/80. (369) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 676 од 19. VI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-49-0-0-0 ја запиша вз суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Јан Амос На-
менски", Ц О — Скопје, ул. „Варшавска" бр. 23, 
со слетиште податоци: Се брђане досегашниот за-
стапник на училиштето Атанас Бадев, директор, а 
се запишува како нов застапник Стаменко Поп 
Арсов, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 676/1980 година. (370) 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Гуш-
ковски Димитар, директор, со неограничени ов-
ластувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на самоуправните општи акти на Основното учи-
лиште „Ацо Русковски", Ц О — село Двориште, 
Беровско. 

Од Окружниот стопански суд во' Штип, Фи. 
бр. 456/78. (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 677 од 19. VI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-502-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Домот на младите „25 Мај", Ц О 
— Скопје, кеј „Димитар Влахов" бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Душан 
Талевски, директор, а се запишува како нов за-
стапник Стефаноски Мирко, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 677/80. (371) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 611 од 29. V. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-515-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Лирија", Ц 
О. — Тетово, ул. „ЈНА" бр. 6, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник на училиш-
тето Омери Омер, директор, а се запишува каке 
нов застапник Ибрахими Аб^улмеџит, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 611/1980. (372) 

Окружниот- стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. брг. 619 од 6. VI. 1980 година, на регис-
тарски влошка бр. 3-1604^0-0-0 ^о запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
ОСИЗ за дистрибуција на електрична енергија 1— 
Тетово, со целосна одговорност, плоштад „М. Тито" 
бр. 15, под фирма: Општинска самоуправна инте-
ресна заедница за дистрибуција на електрична 
енергија — Тетово, со целосна одговорност, плош-
тад „Маршал Тито" бр. 15 — Тетово. 

ОСИЗ за дистрибуција на електрична енерги-
ја — Тетово е основана со Самоуправната спогод-
ба број 011-1092/1 од, 7. VI. 1979 година. 

Основна дејност: 140211 — ОСИЗ за дистрибу-
ција на електрична енергија — Тетово. 

ОСИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност,' а во рамките на овластувањата ут-
врдени со Самоуправната спогодба за нејзиното 
основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување, во границите 
на неговото овластување, е Богданове™ Ратко, 
претседател на Собранието на ОСИЗ, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи., 
бр. 619/80. (373) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 456 од 6. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-284-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Основно училиш-
те „Ацо Русковски", Ц О. — село Двориште, Бе-
ровско. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 1201 — образование; 12011 — 

основно образование од општ тип. 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 413 од 6. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-342-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Завод за унапре-
дување на предучилишното и основното образова-
ние и воспитание, Ц О — Берово. 

Предмет на работење: 
Основни дејности:1201 — образование. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и, це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Браш-
нарски Димитров. Глигор, директор, со неограни-
чени овластувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на-
самоуправните општи акти на Заводот за унапре-
дување на предучилишното и основно образование 
и воспитание, Ц О — Берово. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр, 4,13/78. - (305) 

Окружниот^ стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 459 од 6. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-116-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Климент Охридски", Ц. О. — село Бу-
динарци, Беровско. 

Основни дејности: 1201 — образование; 120111 
— основно образование од општ тип. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Шо-
повски Методи, со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на ЦОУ „Климент Ох-
ридски", Ц Р — село Будинарци, Беровско. 

ОЈД Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 459/78. (307) 

Окружниот стопански суд во .Штип со реше-
нието Фи. бр. 483 од 27. VII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-551-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Центарот за 
социјална работа, Ц. О. Делчево. 

Основна дејност: 130240 — ќе ги обавува деј-
ностите за социјална заштита на населението од 
подрачјето на општината Делчево, што воглавно 
се состои од: 

1. Детска заштита: 
— за малолетници без родителска грижа, ста-

вање под старателство, под старателство под по-
себни случаи и воспитување; 

— грижа за деца со психофизички недостато-
ци (категоризација, рехабилитација и помош во 
вработувањето); 

— грижа за воспитно запуштените деца. 
2. Грижа за возрасни лица: 
— за стари лица без семејна грижа; 
— старателство над полнолетни со намалена 

деловна способност; 
— лица неспособни за работа — материјално 

обезбедени лица; 
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— лица што имаат потреба од посебна соци-
јална заштита. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Мир-
чевска Ефрем, в. д. директор, со неограничени ов-
ластувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на општината — Делчево, 
бр. 0801-11181 од 10. VII. 1979 година <и другите са-
моуправни општи акти на Центарот за социјална 
работа, Ц О — Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 483/79. (3110) 

но училиште „Герас Цунев", Ц О — село Просени-
ково, Струмичко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 514/78. (326) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 451 од 6. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-352-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Дом на културата 
„Јане Сандански" со Ц. О. — Пехчево. 

Основна дејност: 120331 — културно-образовна 
дејност. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Стојан 
Хаџи Иванов, директор, со неограничени овласту-
вања во застапувањето, а за склучување на дого-
вори до 5.000,00 динари. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Домот на културата 
„Јане Сандански", Ц. О. — Пехчезо. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 451/78. (320) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 498 од 8. XII. 1978 [година, на регис-
тарска влошка бр. 1-193-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Работнички уни-
верзитет „Киро Донев", Ц. О. — Радовиш. 

Основни дејности: 120331 — културно-образ ов-
на дејност (дејност на работнички универзитет); 
12035 — 120355 — радио станица (локална радио 
станица); 120364 — прикажување на филмови (ки-
но дејност); 120322 — библиотека (матична библио-
течна дејност). 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Љупчо 
Матрапазов, директор, со неограничени овластува-
ња во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Работничкиот уни-
верзитет „Киро Донев", Ц О — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 498/78. (322) 

Окружниот стопански суд во Штип со" реше-
нието Фи. бр. 514 од 8. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-186-0^0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Герас Цунев", Ц О — село Просениково, 
Струмичко. 

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

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Никола 
Илија Кацарски, директор, со неограничени ѓов-
ластувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните рош ти акти на Централното основ-

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 701 од 1. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1611-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Договорната организација на здружен труд за про-
изводство на декоративни и текстилни производи 
„Дрита", Ц О — Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 192. 

Договорната организација е основана со дого-
вор од 11. III. 1980 година од страна на 8 основачи. 

Дејност: производство на декоративни текстил-
ни производи. 

Договорната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, а за обврските сторени во правниот промет 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Џелал Сел-
мани, -раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 701/80. (385) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 742 од 9. VII. 1^80 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1614-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Центарот за радио, печат и издавачка дејност „Ми-
то Хаџи-Василев-Јасмин", Ц. О. — Кавадарци, ул. 
„7 Септември" бр. 1, со следните податоци: 

Работната организација е основана со Одлу-
ката бр. 08-113 од 18. VI. 1980 година од страна на 
Општинската конференција на СОРНМ — Кава-
дарци. 

Основни дејности: 120350 — радио станица; 
120312 — издавачка дејност. 

Работната организација самостојно истапува во 
правниот промет со трети лица, во свое име и за 
своја сметка. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица одговара целосно. 

За своите обврски во правниот промет со тре-
ти лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација е Фроска Костадинова, в. д. рабо-
товоден орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 742/80. (386) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 768 од 17. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1617-0-0-0 го запиша, во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата за дистрибуција на електрична енер-
гија, со целосна одговорност — Куманово, ул. „То-
дор Велков" бб. 

СИЗ е основана со самоуправна спогодба, пот-
пишана на 7. V. 1979 год. 

СИЗ е основана од 100 основачи. 
Основни дејности: 140211 — самоуправна ин-

тересна заедница во електростопанство. 
(СИЗ во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
З а обврските сторени во правниот промет со 

трети лица СИЗ одговара целосно. 
Лице овластено за застапување на СИЗ е Ж и в -

ко Јакимовски, претседател на Извршниот одбор 
на СИЗ, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 768/80. (387) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 752 од 11. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-820-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здравствениот дом „Крива Палан-
ка", Ц. О. — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито" 
бб, со следните податоци: 
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Се брише досегашниот застапник Раде Младе-
новски, в. д. директор а се запишува како мов 
застапник Раде Младеновски, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 752/80. (388) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 659 од 3. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-379-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата, дејноста и 
застапникот на Информативно културно-образов-
ната организација „Кочо Рацин", Ц. О. — Кичево. 

Фирмата на Информативно културно-образов-
ната организација „Кочо Рацин", Ц. О. — Кичево 
се менува и во иднина ќе гласи: „Радио Кичево, 
Ц. О. — Кичево, ул. „Маршал Тито" бб. 

Се бришат досегашните дејности: 120322 — 
библиотеки, 120331 — културно-образовни дејности, 
120111 — основно образование, 1203*63 — изнајмува-
ње и дистрибуција на филмови и 120364 — прика-
жување на филмови. 

Се брише досегашниот застапник Ристевски 
Златев Душан, директор, а на негово место, како 
нов застапник се запишува Мито Спасески, у дирек-
тор, овластен да заклучува правни работи во рам-
ките на запишаната дејност и овластувањата на 
работната организација, чија вредност по еден до-
говор не преминува износ од 3.000,00 динари, а 
преку тој износ по претходна согласност, односно 
одлука од Советот на Работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 659/80. (389) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 690 од 25. VI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1580-4-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
образование и воспитание „11 Септември", Н. Сол. 
О. со ООЗТ — Кичево, ООЗТ Централно основно 
училиште „Лирија", село Србица, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Сахит 
Бегзати, директор, а се запишува »како нов застап-
ник Мехмеди Фето, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 690/80. * (390) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 691 од 25. VI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1580-7-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основ-
но образование и воспитание „11 Септември", Н. 
Сол. О. со ООЗТ — Кичево, ООЗТ Централно ос-
новно училиште „Слобода", село Другово, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Владимир Мирчески, директор, а се запишува како 
нов застапник Секуловски Филип, директор, без 
олраничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 691/1980 година. (391) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 714 од 30. VI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. . 1-1610-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Инсталатерската договорна организација на здру-
жен труд „Хидромонт", Ц. О. — Неготино, ул. 
„Ацо Аџилов" бр. 14, со следните податоци: Дого-
ворната организација е настаната со договор бр. 
01^140/1 од 27. VI. 1980 година. 

Основачи на договорната организација се: Тра ј -
че Јовановски, населба „Антигона" бр. 4 — Него-
тино; Крсте Петровски, село Тим јаниќ — Неготино 
и Петре Голчев, ул. „Маршал Тито" бр. 33 — Гев-
гелија. 

Основни дејности: Изведување и одржување на: 
внатрешна и надворешна водоводна и канализа-
циона инсталација; мрежи за наводнување, парно 
греење и молеро-фарбарски работи. 

Договорната организација на здружен труд во 
правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. 

ДОЗТ за своите обврски сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со сите -свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување е Трајче Јова-
новски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 714/80. . (392) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 761 од 15. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-633-1-0-0 ја запиша во суд-
скиов регистар примената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за подгот-
вување и прикажување на драмски дела на албан-
ски и турски јазик „Театар на народностите", Ц. 
Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ за подготвува-
ње и прикажување на драмски дела на албански 
јазик „Албанска драма" — Скопје, ул. „192" бб, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник на ООЗТ, лицето Кенан Махмути, индивиду-
ален работоводен орган, а се запишува како нов 
застапник Мухамед Шерифи, индивидуален работо-
воден орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 716/80. (393) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 682 од 14. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1409-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Монтажно занаетчиската задруга 
„Радијатор" со целосна одговорност и ограничено 
емство — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 25, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Вера Степаноска, в. д. директор, а се запишува 
како нов застапник Исни Ибрахими, в. д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 682/80. , (394) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 755 од 12. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1171-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за филолошки науки, 
О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје — ООЗТ Филолош-
киот факултет — Скопје, ул. „Крсте Мисирков" 
бб, со следните податоци: Се' брише досегашниот 
застапник проф. д-<р Томе Саздов, а се запишува 
како нов застапник проф. д-р Лилјана Тодорова, 
декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 755/80. (395) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 658 од 11. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1571-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето, поблиска-
та адреса и лицето овластено за застапување на 
Монтажно занаетчиската задруга „Термика", Р. О. 
Скопје, ул. „Тетовски пат" бб — Ѓорче Петров II 
со следните податоци: Досегашното седиште однос-
но поблиската адреса на задругата се менува и во 
иднина ќе гласи: Монтажно занаетчиска задруга. 
„Термика", Р. О. — Скопје, ул. „Владимир Кома-
ров" бр. 20 — кула 9/4. 

Истовремено се запишува и промената на ли-
цето овластено за застапување. Се брише досегаш-
ниот застапник Бобановска Јрхана, в. д. директор, 
а се запишува како нов застапник Ивановски Лам-
бо; в. д. директор,- без ограничување. 

, Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 658/80. (396) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 733 од 8. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1049-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата, проширу-
вањето на дејноста и промената на потписник на 
Монтажно-инсталатерската задруга „11 Октомври", 
Р. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди" бр. 13, 
со следните податоци: 

Досегашната фирма на задругата се менува и 
во иднина ќе гласи: 

Монтажно инсталатерска задруга „Термовод", 
Р О — Скопје, „Партизански одреди" бр. 13. 

Истовремено дејноста се проширува со: изве-
дување електрични инсталации, водовод и канали-
зација. 

А исто така се запишува и промената на ли-
цет© овластено за застапување на задругата. Се 
брише досегашниот застапник Костовски Андреја, 
директор, а се запишува како нов застапник Нас-
тевски Живко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански усд во Скопје, Фи. 
бр. 733/1980 година. (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 728 од 7. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1051-0-0-0 ја запиша во 'суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Електроинсталатерската механичка 
услужна задруга „Напон" — Скопје, ул. „221" бр. 6, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Тушевски Борис, директор, а се запишува 
како нов застапник Бандиков Љупчо, в. д. дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 728/80. <398) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 713 од 2. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1397-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената — проширување на деј-
носта на Монтажно-инсталатерската задруга „Енер-
говод", со целосна одговорност и ограничено ем-
ство — Скопје, со следните податоци: Се запишува 
промената односно проширувањето на дејноста на 
Задругата за вршење на електроинсталатерска деј-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 713/80. (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 707 од 30. VI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1166-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за филозофско-исто-
риски науки со О. Сол. О, на ООЗТ — Скопје, 
булевар „Крсте Мисирков" бб, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник проф. Ме-
тодија Соколовски, а се запишува како нов за-
стапник др. Орде Ивановски, претседател на коле-
гијалниот работоводен орган, со неограничено ов-
ластување во рамките на Самоуправната спогодба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 707/80. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 605 од 17. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1616-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Меѓуопштинската самоуправна интересна заедница 
за управување и користење на пасишта и утрини 
во СР Македонија, со целосна одговорност — Скоп-
је, ул. „Битпазарска" бр. 125. 

СИЗ е основана со самоуправната спогодба од 
јануари 1980 година. 

СИЗ е основана од И основачи. 
Основна дејност: 1402,19 — СИЗ за пасишта. 
СИЗ во правниот промет со трети лица истапу-

ва во свое име и за своја сметка, а во рамките на 
овластувањата утврдени со одлуката за нејзиното 
основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на СИЗ е мр. 
Љубе Огненоски, секретар, претседател на стручен 
колегиум. 

0& Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 605/80. (401) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 769 од 17. VII. 1880 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1618-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на СОЗТ Универзитет-
ски центар за уметности со О. О. — Скопје — Фа-
култет за ликовени уметности, со Р^ О. — Скопје, 
во основање, ул. „Октомвриска револуција" бб. 

Факултетот за ликовни уметности е* основан 
со одлука бр. 152/2 од 24. III. 1980 година на Оп-
штинската заедница на насоченото образование — 
Скопје. 

Основни дејности: 120146 — уметнички акаде-
мии и факултети. 

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

• За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица, одговара со сите свои средства. 

За обврските на Р. О. одговара и основачот 
неограничено субсидијарно. 

Лице овластено за застапување е Тома Про-
шев, привремен работоводен орган. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 769/80. (402) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 440 од 15. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1174^0-0-0 го запиша во суд-
с к и ^ регистар конституирањето на СОЗТ Универ-
зитетски центар за општествени науки — Скопје 
—^Факултет за економски науки, Н. Сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, ул. „Крсте Мисирков" бб, со след-
ните податоци: 

Основни дејности: 
120145 — факултети и високи школи за оп-

штествени науки; 
120205 — научноистражувачка дејност во об-

ласта на економските науки. 
Р. О. во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име, а за сметка на ООЗТ и тоа: 
набавка или изградба на основни средства за за-
едничка потрошувачка, издавачка дејност, изве-
дување на научно-истражувачка и п р и м е н у в а н а 
работа за потребите на ОПЗ и организации, СОЗТ 
и други повисоки форми на здружување, органи-
зирање научно-стручни собири, советувања и сим-
позиуми, систем на перманентно и насочено обра-
зование во областа на економските науки, обра-
зование преку средствата за масовна комуникација 
особено преку радиото, телевизијата, дописната на-
става и слично. 

За обврските на работната организација во 
правниот промет со трети л^ца, одговараат сите 
ООЗТ-а во нејзиниот состав, неограничено соли-
дарно. 

Лице овластено за застапување на Р. О. е Дан-
чо Зографски, в. д. претседател на колегијалниот 
работоводен орган 

Во составот на Р. О. се наоѓаат следните 
ООЗТ-а: 

СОЗТ Униврзитетени центар за општествени 
науки — Скопје — Факултет за економски науки, 
Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Економски 
факултет „Скопје" — Скопје. 

Пренотацијата на одлуката за организирање 
на ООЗТ е извршена со решение Фи. бр. 1497/76 
од 6. ХИ. 1976 година. 

Основни дејности: 
120145 — факултети и високи школи за оп-

штествени науки; 
120205 — научноистражувачка дејност во об-

ласта на економските науки. 
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ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-
п е а во свои име и за своја сметка, освен за ра-
ботите што со самоуправната спогодба за здружу-
вање во работната организација се пренесени на 
работната организација. 

За своите обврски во правниот промет Со тре-
ти лица оваа ООЗТ одговара со сите свои средства. 

За обврските на работната организација оваа 
ООЗТ заедно со останатите ООЗТ одговара не-
ограничено солидарно. 

За обврските на сложената организација на 
здружен труд, оваа ООЗТ одговара ограничено 
солидарно. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Александар Ќурчиев, в. д. декан. 

СОЗТ Универзитетски центар за општествени 
науки — Скопје, Факултет за економски науки, 
Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Економски 
институт „Скопје" — Скопје. 

Пренотацијата на одлуката за организирање 
на ООЗТ е извршена со решение Фи. бр. 1496/76 
од 19. I. 1977 година. 

Основни дејности: 
120205 — научно-истражувачка дејност во об-

ласта на економските науки; 
120145 — факултети и високи школи за оп-

штествени науки. 
ООЗТ во правниот промет с;о трети лица иста-

пува во свои име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување во работната организација се пренесени 
на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трити лица оваа ООЗТ одговара со своите сред-
ства. 

За обврските на работната организација оваа 
ООЗТ заедно со останатите ООЗТ одговара неогра-
ничено солидарно. 

За обврските на сложената организација на 
здружен труд оваа ООЗТ одговара ограничено со-
лидарно. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Добри Додевски, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 440/80. (403) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 758 од 15. VII. 1980 година ,на регис-
тарска влошка бр. 1-1615-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Договорната организација на здружен труд „Сон-
цетерм", Ц. О. Скопје, ул. „Ѓорѓе Андреевиќ-Кун" 
бб. 

Договорната организација е основана со само-
управна спогодба, заверена од Стопанска комора 
на СРМ бр. 03-3588/1 од 10. VII. 1980 година. 

Договорната организација е основана од пет 
основачи. 

Основни дејности: инсталирање , на централно 
греење, климатизација со изолација и нивно одр-
жување. 

Договорната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ДОЗТ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на ДОЗТ е 
Андовски Трајче Василија, раководител, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 75*8/80. (404) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 726 од 8. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1612-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Договорната организација на здружен труд за 
одржување и поправка на моторни возила и ме-
талапреработувачки услуги „Техника", Ц. О., Скоп-
је, ул. „Наум Охридски" бр. 6. 

ДОЗТ е основана со договор од 15. I. 1980 го-
дина. 

Основни дејности: автомеханичарска (поправ-
ка и одржување на моторни возила); браварска 
и метало стругарска. 

Договорната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во еве име и за своја 
сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица договорната организација одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на договорната 
организација е Дане Јовановски, работоводител, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 726/80. (405) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 715 од 8. VII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1613-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Занатско услужната задруга „Горна Река", Р. О. 
— Скопје, ул. „Париска комуна" бр. 10. 

Задругата е основана со договор од 20. IV. 
1980 година. 

Задругата е основана од десет основачи. 
Основни дејности: м ол еро - ф арб арс к а. 
Задругата во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За своите обврски сторени во правниот про-

мет со трети лица задругата одговара со сите свои 
средства, 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
• во висина на двострукиот износ од здружениот 
влог, кој изнесува' 3.000 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Поповски Димитрија, в. д. директор, без ограни-
чување/ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 715/80. (406) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 688 од 23. VI. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1609-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Електроинсталатероката задруга „Електромонт", 
Р. О. Скопје, ул. „Романија" бб. 

Задругата е основана со самоуправната спогод-
ба за здружување од 7. V. 1980 година, заклучена 
помеѓу задругарите: Акимовски Воислав од Скопје, 
Асани Рефик од Куманово, Атушевски Мунтас од 
Скопје, Арифи Т у кран од Скопје и Селмани Фаик 
од Скопје. 

Основна дејност: електроинсталатерска. 
Задругата во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка.. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. За обврските на задругата сторени во прав-
ниот промет со трети лица емчат и задругарите во 
висина на двократниот износ од здружениот влог, 
чиј износ е 5.000,00 динари.. 

Лице овластено за застапување е Акимовски 
Воислав, в. д. директор на задругата, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 688/80. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 738 од 9. VII. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-601-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Даме Груев", 
Ц. О., село Шемшово, Тетовско, со следните пода-
тоци: Се брише- досегашниот застапник на учи-
лиштето, Асипи Џемаил, директор, а се запишува 
како нов застапник Блажевски Среќко, в. д. дирек-
тор, со ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 738/80. (408) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 689 од 27. VI. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1566-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Опортско-ре-
креативниот центар „Тетово", Ц. О. — Тетово, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 73. 

Опортско-рекреативниот центар е основан од 
страна на Собранието на СИЗ за физичка култура 
— Тетово, со акт бр. 0801-123 од 24. XII. 1979 го-
дина. 

Основни дејности: 120420 — аматерски спорт." 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација истапува без ограничување во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Крсте Се-
рафимовски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 689/80. (409) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 777 од 25. VII. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-564-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Домот на културата „Кавадарци", 
Ц. О. — Кавадарци, ул. „7 Септември" бр. 1, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Илија Трајков Каровски, директор, а се за-
пишува како нов застапник Богдан Јованов, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 777/80. (417) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 770 од 18. VII. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1277-0-0-0 ја запиша во Суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Сложената организација на здру-
жен труд — Музеи на Македонија: Археолошки, 
Етнолошки и Историски музеј, Н. СОЛ. О. — Скоп-
је, ул. „Куркиска" бб, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Марија Хаџи Пеце-
ва, в. д. индивидуален работоводен орган, а се за-
пишува како нов застапник Трпко Пашевски, в. д. 
индивидуален работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 770/80. ' (418) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 778 од 24. VII. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1025-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Електро-монтажната инсталатерска 
задруга „Семафор" — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 38, со следните податоци. 

Се брише досегашниот застапник Борислав 
Сејменов, директор, а, се запишува како нов за-
стапник Томе Димитровски, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 778/80. (419) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 727 од 7. VIII. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-26-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Ќожланка", 
Ц. О. — Скопје, ул. „Илинденска", кула бр. 28, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник на задругата Сариевски Милан, в. д. директор, 

'а се запишува како нов застапник Србиновски Бо-
рис, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Фи. 
бр. 727/80. (420) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 661 од 24. VII. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-44-2-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Земјоделската 
задруга „Пчиња", Р. О. со ООЗТ; село Катланово, 

ООЗТ Производство, кооперација и промет „Пром 
кооп" од Скопје, булевар „ЈНА" бр. 7. 

Пренотацијата на одлуката за организирањето 
на основната организација е извршена со реше-
нието на Окружниот стопански суд — Скопје, Фи. 
бр. 511 од 25. IV. 1980 година. 

Основни дејности: трговија на мало со: 070124 
— огрев и градежен материјал; 070132 — останата 
трговија со мешани стоки, како и откуп на леко-
вити растенија и сите видови земјоделско-сточар-
ски и други производи, ракотворби и слично. 

Споредни дејности: трговија на големо со: 
070211 — житарици и млински производи; 070212 
— зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алко-
холни пијалаци; 070214 — добиток и. живина; 070219 
— разни животни намирници и производи за куќ-
ни потреби; 070222 — сурова кожа, волна и слично; 
070250 — трговија на големо со мешани стоки; 
070260 — трговија на големо со индустриски отпа-
доци. 

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, освен за рабо-
тите што со самоуправната спогодба за здружување 
во земјоделската задруга и се отстапени во над-
лежност на Задругата, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со сите 
свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Задругата сторени 
во правниот промет со трети лица одговара неог-
раничено солидарно. 

Задругата ќе ја застапува Диме Јованов, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 661/80. . (421) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 217 од 2. VII. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 17 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Народниот театар — Битола, со следните 
податоци: Народниот театар — Битола ќе го за-
стапува Стефановски Благој, в. д. директор, неог-
раничено со сите овластувања. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на Стефановски Ацо. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 2(17/80. (422) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 203 од 16. VI. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 114 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО Архив на Прилеп, Крушево и Маке-
донски Брод — Прилеп, со следните податоци: Ра-
ботната организација ќе ја застапува Милан Стој-
коски, директор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на лицето Јорданоска Фиданка. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 203/80. (424) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 201 од 11. VI. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 626 го запиша во судскиот ре-
гистар организирањето и конституирањето на РО 
Економски факултет — Прилеп. 

Работната организација е основана со издво-
јувањето на ООЗТ Економски факултет — Прилеп 
од составот на работната организација Факултет 
за економски науки — Скопје, врз основа на од-
луката бр. 021231 од 7. V. 1979 год. чија пренота-
ција е извршена со решението на Окружниот сто-
пански суд — Скопје, Фи. бр. 13)15/79 од 14. V. 1980, 
година. 

Основни дејности: наставна, научно-истражу-
вачка и применувачка дејност во областа на еко-
номските науки. 

Шифра на под гру пата на дејноста 120145 — 
факултети и високи школи за општествени науки. 
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Факултетот во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските што факултетот ќе ги сто^зи во 
правниот промет со трети лица одговара со сите 
свом средства. 

Работната организација ќе ја застапува м-р 
Милан Георгиоски, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, • Фи. 
бр. 201/80. (424) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Стојанка Јанкуловска, Скопје. (1) 

Ученичка книшка од I година, издадена од 
Гимназијата „Георги Димитров" во Скопје на име 
Зорица Јанкуловска, Скопје. (2) 

Карта за слободно возење, издадена од ГСП во 
Скопје на име Душка Рукија, Скопје. (3) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ен-
вер Сулејман, Скопје. ^ (4) 

Бланко порачка-изјава од бр. 2 до бр. 6, изда-
дени за репродукција оверени со печат — потпис 
на име „Водостопанство" ООЗТ „Вардар", Скопје. 

<5) 
Диплома, издадена од СЗУ „Моша" Пијаде", Те-

тово на име Азми Мустафа, е. Теарце, Тетово. (6) 
Свидетелство за VIII одделение на име Рама-

дан Ферати, е. Пирок, Тетово. ч (7) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мукибе Ризвани, е. Боговиње, Тетово. (8) 
Свидетелство за IV одделение на име Немиле 

Хасипи, е. Врапчиште, Гостивар. (9) 
Ученичка книшка на име Селмани Селим, е. 

Гурѓевиште, Гостивар. (10) 
Ученичка книшка на име Селмани Шемси, е. 

Ѓурѓевиште, Гостивар. (11) 
Возачка дозвола, издадена од ОВР Гостивар на 

име Бајрами Муамедјашар, е. Г. Бањица, Гостивар. 
(12) 

Лична карта, издадена од ОВР Гостивар на име 
Бајрами Муамедјашар, е. Г. Бањица, Гостивар. (13) 

Свидетелство за I и И клас на име Афет Алиу, 
е. Форино, Гостивар. (14) 

Свидетелство за V одделение на име Маир Али-
ли, р. Д. Бањица, Гостивар/ (15) 

Свидетелство од I до IV одделение на име Сеј-
фула Салиу, е. Ѓургевиште, Гостивар. (16) 

Свидетелство за IV одделение на име Абдура-
ман Саљиу, е. Врапчиште, Гостивар. (17) 

Свидетелство за V одделение на име Адил Ра- • 
мадани, Гостивар. (18) 

Свидетелство за VIII одделение на име Живко 
Зузајковски, е. Русиново, Берово. (19) 

Здравствена книшка, издадена од Скопје на име 
Драгица Андонова, Скопје. (20) 

Индекс бр. 13435, издаден од Правниот факул-
тет во Скопје на име Цветан Досев, Скопје. (21) 

Воена книшка, издадена од Загреб на име Де-
мир Јашари, Скопје. " (22) 

Индекс, издаден од Вишата социјална школа 
бр. 4756, Скопје на име Ружди Ибиши, Скопје. (23) 

Свидетелство за завршено III и IV година, из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев" на име Џе-
ват Зеќири, Куманово. (24) 

Свидетелство за IV клас на име Акиф Бешири, 
е. Србиново, Гостивар. (25) 

Свидетелство за IV клас на име Ислам Ислами, 
е. Строј ане, Гостивар. (26) 

Свидетелство за IV клас на име Б а ф ќ а р Усе-
ини, Гостивар. (27) 

Свидетелство за IV клас на име Селман Алији, 
е. Строј ане, Гостивар. (28) 

Свидетелство за IV клас на име Калочи Али-
ји, е. Строј ане, Гостивар. (29) 

Свидетелство за IV клас на име Бајрам Иби-
ши, е. Стројаие, Гостивар. (30) 

Свидетелство за IV клас на име Ебиб Зендели, 
е. Строј ане, Гостивар. (31) 

Свидетелство за IV клас на име Нури Незири, 
е. Трново, Гостивар. (32) 

Свидетелство за V клас на име Риза Зибери, 
е. Падалиште, Гостивар. (33) 

Свидетелство за IV клас на име Неби Џелили, 
е. Строј ане, Гостивар. (34) 

Свидетелство за IV клас на име Алит Џелили, 
е. Строј ане, Гостивар. (35) 

Свидетелство за IV клас на име Севди Асани, 
е. Трново, Гостивар. (36) 

Свидетелство за VI одделение на име Ади Са-
лиу, е. Трново, Гостивар. (37) 

Свидетелство за V одделение на име Сефери 
Неџби, е. Трново, Гостивар. (38) 

Свидетелство за IV клас на име Изаир Нухиу, 
Гостивар. 1 (39) 

Свидетелство за IV клас на име Зеќири Неби, 
е. Трново, Гостивар. (40) 

Свидетлество за VI одделение на име Нехим 
Бешири, е. Србиново, Гостивар. (41) 

Свидетелство за VI клас на име Фидан Ба јра -
ми, е. Србиново, Гостивар. (42) 

Свидетелство за VI клас на име Екрем Шаба-
ни, е. Строј ане, Гостивар. (43) 

Свидетелство за IV клас на име Бердиз Шаба-
ни, е. Строј ане, Гостивар. (44) 

Свидетелство на име Веселин Апостолоски, Нас. 
Циглана, Гостивар. (45) 

Свидетелство за IV одделение на име Зеди Еле-
зи, е. Чајле, Гостивар. (46) 

Свидетелство за VI одделение на име Ариф 
Партали, е. Врапчиште, Гостивар. (47) 

Свидетелство за IV одделение на име Зеќир 
Авдија, е. Строј ане, Гостивар. (48) 

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ — 
Гостивар на име Јошко Мицевски, Гостивар. (49) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од АСУЦ во Скопје на име Аднан Маркишић 
Скопје. (50) 

Свидетелство за завршено I, И и III година, и з -
дадено од АСУЦ во Скопје на име Расим Емини, 
Скопје. (51) 

Свидетелство од I до IV година, и диплома за 
положен завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Шемседин Аса-
ни, Куманово. (52) 

Свидетелства од I до III година и диплома за 
положен завршен испит, издадени од Техничкото 
школо „Наце Бушни" во Куманово на име Су-
лејман Муса, Куманово. (53) 

Индекс бр. 678, издаден од Машинскиот ф а -
култет во Скопје на име Сулејман Муса, Куманово. 

(54) 
Воена книшка, издадена од Подравска Слатина 

на име Благоја Јакимов, Скопје. (55) 
Воена книшка, издадена од Скопје на име Али 

Касум, Скопје. - (56) 
Индекс бр. 26844, издаден од Економскиот ф а -

култет на име Томо Митровски, Скопје. (57) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од О. У. „А. С. Макаренко" во Скопје. (58) 
Свидетелство за СЕУ — Прилеп на име Атанас 

Толоманоски, е. Кривогаштани, Прилеп (59) 
Свидетелство за I година на име Рубен ТеслаЅ-

чески, ул. „К. Гаврил оски" бр. 52, Прилеп. (60) 
Свидетелство за I и И година на име Благоја 

Петровски, ул. „Орце Николов" бр. 32, Делчево. 
(61) 

Ученичка книшка за СИУ на име Димко Ми-
н с к и , ул. „К. Јосифоски" бр. 37, Прилеп. (62) 

Свидетелство за VI и VII одделение на име 
Хајро Ѓуревиќ, е. Ложани, Прилеп. (63) 

Работна книшка на име Нада Златеска, ул. „М. 
Цилкоски" бр. 10, Прилеп. (64) 

Уверение за прва помош на име Славе Ној-
чески, е. Галичани, Прилеп. (65) 
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Работна книшка на име Боге Стеванови, ул. 
„К. Крстески" бр. 31, Прилеп (бб) 

Работна книшка на име Ваит Салиоски, ул. 
„Д. Завој" бр. 72, Прилеп. (67) 

Диплома на име Гоце Рујаноски, е. Кривогаш-
тани, Прилеп. (68) 

Свидетелство на име Стеван Ангелески, ул. 
„Бл. Стојаноски" бр. 13, Прилеп. (69) 

Работна книшка на име Јовица Јелевиќ, е. 
Матејче,- Куманово. (70) 

Работна книшка на име Јовица Јовановски, е. 
Арбанашко, Куманово. (71) 

Диплома бр. 03-128/30 на име Грозданка. Пет-
ковска, ул. „4 Јули" бр. 3/7, Куманово. (72) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Учи-
лиштето „Тодор Јонев", е. Чашка на име Андов 
Лазо, Титов Велес. (73) 

Работна книшка на име Николче Ставрев, ул. 
„Љубљанска" бр. 18, Титов Велес. (74) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мирче 
Топич, Титов Велес. (75) 

Свидетелство за IV одделение, издадено во е. 
Боговиње на име Абдија Бодрали, е. Камењане, 
Тетово. (76) 

Свидетелство за IV одделение на име Максути 
Ружди, е. Камењане, Тетово. (77) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Ј. Б. Тито", е. Желино на 
име Зејнули Камиљ, е. Желино, Тетово. (78) 

Свидетелство за И година на име Рамадан Ра-
мадани, е. Челопек, Тетово. (79) 

Свидетелство за IV одделение на име Стојко 
Петроски, е. Милетино, Тетово. (80) 

Свидетелство од I до IV одделение на име Амди 
Весељи, е. Д. Лешница, Тетово. (81) 

Свидетелство за I, II и III клас на име Лул-
зим Салиу, е. Пирок, Тетово. (82) 

Диплома на име Лулзим Салиу, е. Пирок, Те-
тово. (83) 

Ученичка книшка на име Светлана Смилевска, 
ул. „124" бр. 29, Тетово. (84) 

Лична карта издадена од СВР — Тетово на 
име Амет Рамадани, ул. „Бл. Тоска" бр. 238, Тетово. 

(85) 
Работна книшка на име Алириза Сулејмани, 

ул. „ЈНА" бр. 108, Тетово. (86) 
Работна книшка на име Заим Хазири, е. Чело-

пек, Тетово. „ - (87) 
' Работна книшка на име Муарем Даути, е. Си-

ничане, Тетово. ' (88) 
Свидетелство за V клас на име Надица Ристо-

ска, ул. „М. Тито" бр.' 27, Тетово. (89) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Неџадин Сејфулаи, е. Боговиње, Тетово. (90) 
Здравствена легитимација на име Јасмин Кери-

ми, е. Раковец, Тетово. (91) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ганимете Весели, е. Џепчиште, Тетово. (93) 
Свидетелство на име Аљиљ Рамадани, е. Ка -

мењане, Тетово. (94) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Абдула Абдули, е. Џепчиште, Тетово. (95) 
Свидетелство за IV одделение на име Зеќирија 

Саити, е. Лисец, Тетово. (96) 
Ученичка книшка на име Стојанче Лазаров, ул. 

„ С. Ербапчо" бр. 161, Кочани. (98) 
Свидетелство за И клас на име Илија Илиев-

ски, ул. „Ударничка" бр. 42, Кочани. (99) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Јордан Костадинов, Виница. (100) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-

дено од О. У. „Братство единство", е. Коњаре на 
име Рахман Неџати, Скопје. (101) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училишен центар на име Николоски Атанас, ул 
„Марксова" бр. 190, Прилеп. (102) 

Свидетелство на име Марија Иваноска, ул. „Бр. 
Кемкоски" бр. 44, Прилеп. (103) 

Уверение за положен столарски занает на име 
Мемети Исак, е. Опае, Куманово. (104) 

Работна книшка на име Сунчица Стевковиќ, 
ул. „Ср. Поповиќ" бр. 32, Куманово. (105) 

Свидетелство за VII одделение на име Бајазит 
Билали, е. Ваксинце, Куманово. (106) 

Свидетелство за II клас на име Радица Лаза-
р е в ц а , ул. „М. Кипро" бр. 30, Куманово. (107) 

Работна книшка на име Томе Дуев, е. Гавато, 
Гевгелија (108) 

Свидетелство за IV одделение на име Џеваип 
Џабири, е. Добри Дол, Неготино. (109) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Ј. Б. Тито" во е. Желино на 
име Џељадини Ремзи, е. Желино, Тетово. (НО) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шабан 
Идризи, е Боговиње, Тетово. (111) 

Свидетелство за VII одделение на име Насер 
Зибери, е. Пирок, Тетово. (112) 

Здравствена легитимација на име Џемил Ре-
цепи, е. Пирок, Тетово. (113) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сулимани Амуаман, е. Г. Речица, Тетово. (114) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џеваир Ахмети, е. Милетино, Тетово. (115) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Веби Ахмети, е. Милетино, Тетово. (116) 

Работна книшка на име Мефаил Исмани, е. 
Пласница, Тетово. (117) 

Свидетелство на име Намил Алији, е. М. Ре-
чица, Тетово. (118) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џеваир Џемили, е. Слатино, Тетово. (119) 

Свидетелство за III година на име Заим Џам-
бази, ул. „М. Станкосќи" бр. 17, Кичево. (121) 

Свидетелство за II година на име Дервиш Де-
лили, ул. „18 Ноември" бр. 128, Гостивар. (122) 

Свидетелство за VI одделение на име Амет 
Ибраими, ул. „Беличица" бр. 22, Гостивар. (123) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бејтула 
Салиу, е. Форино, Гостивар. (124) 

Свидетелство за И одделение на име Хамза 
Наџи, ул. „ЈНА" бр. 79, Гостивар. (125) 

Свидетелство за V одделение на име име Имер 
Ла ј азити, Гостивар. (126) 

Свидетелство за II година на име Скендер Феј-
зулаи, Гостивар. (127) 

Свидетелство за I година на име Марта Десос-
ка, ул. „Н. Тесла" бр. 60, Гостивар. . (128) 

Свидетелство за VI одделение на име Емрел 
Исаку, е. Добри Дол, Гостивар. (129) 

Свидетелство за VII одделение на име Неврије 
Даути, е. Србиново, Гостивар. (130) 

Свидетелство за IV клас на име Ремзи Сефери, 
е. Трново, Гостивар. (131) 

Свидетелство на име Амин Акики, е. Србиново, 
Гостивар. (132) 

Свидетелство за VII клас на име Зулфи Ахме-
ди, е. Србиново, Гостивар. (133) 

Свидетелство за VII одделение на име Пајазит 
Билали, е. М. Турчане, Гостивар. (134) 

Свидетелство за V одделение на име Росанда 
Србиноска, нас. Циглана, Гостивар. (135) 

Свидетелство за V одделение на име Несим 
Лумани, е. Србиново, Гостивар. (136) 

Свидетелство за II година на име Африм Фе-
таи, е. Четране, Гостивар. (137) 

Свидетелство за I и II година на име Љупчо 
Андриевски, нас. Циглана, Гостивар. (138) 

Свидетелство за I клас на име Рамадан Јону-
зи, ул. „ЈНА" бр. 215, Гостивар. (139) 

Свидетелство за I и II година на име Душан 
Младеноски, Гостивар. (140) 

Свидетелство за И година на име Гзим Ка-
мили, ул. „М. Тито" бб, Гостивар. (141) 

Свидетелство за I клас на име Бекиљ Ибраими, 
е. Калиште, Гостивар. (142) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Училиштето „Орце Николов" на име Николовски 
А. Ристо, е. Теранци, Кочани. (143) 
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Свидетелство за завршено II година, издадено 
од Трговско училиште „Центар" во Скопје на име 
Фатима Ватиќ, Скопје. (144) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дра-
гица Најдова, ул. „Првомајска" бб, Драчево. (145) 

Диплома на име Живко Волчески, „Кеј 1 мај" 
бр. 29, Прилеп. (146) 

Свидетелство за IV одделение на име Борис 
Ташкоски, е. Славеј, Прилеп. (147) 

Ученичка книшка на име Тахир Зекироски, ул. 
„Тризла" бр. 107, Прилеп. (418) 

Индекс бр. 264/77 на име Борис Спироски, Кеј 
1 Мај, бр. 34, Прилеп. (149) 

Ученичка книшка на име Даница Петкоска, 
ул. „М. Пијаде" бр. 24-а, Црилеп. (150) 

'Свидетелство за V одделение на име Стојан 
Маркоски, с. Лознани, Прилеп. (151) 

Свидетелство за V одделение на име Трајко 
Стојановски, е. Ореше, Титов Велес. (152) 

Здравствена легитимација на, име Агран Реце-
пи, е. Пирок, Тетово. (153) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Ј. В. Тито", е. Желино на 
име Јусуфи Неџбедин, е. Стримница, Тетово. (154) 

Свидетелство за I, II и III година на име Зо-
ран Димитриевски, ул. „Вардарска" бр. 1, Тетово. 

(155) 
Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име 

Незахет Саити, е. Доброште, Тетово. (156) 
Лична карта,- издадена од СВР — Тетово на име 

Низамедин Саити, е. Доброште, Тетово. (157) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Амди Куртиши, е. Порој, Тетово. ' 1 (158) 
Свидетелство за IV одделение на име Иљас 

Абдиремани, е. Требош, Тетово. (159) 
Свидетелство за IV одделение на име Бељуљ 

Ајдани, е. Пирок, Тетово. (160) 
Здравствена легитимација на име Камиље' Џе-

ладини, е. Џепчиште, Тетово. <161) 
Здравствена легитимација на име Хамди Џе-

ладини, е. Џепчиште, Тетово. (162) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Насибе Адвија, е. Пирок, Тетово. (163) 
Свидетелство, за V разред, издадено од Каме-

њане на име Јанузи Мухамер, е. Камењане, Тетово. 
(164) 

Свидетелство за V одделение на име Гафур 
Местани, <с. Вранновце, Гостивар. (165) 

Свидетелство за V одделение на име Теки Ша-
ипи, е. Врановце, Гостивар. (166) 

Свидетелство за I одделение на име Заир Ли-
маноски, ул. „П. Попоски" бр. 88, Гостивар. (167) 

Свидетелство за V одделение на име Саќип Ну-
редина е. Дебреше, Гостивар. (168) 

Свидетелство за III одделение на име Каин 
Рамадани, е: ВрановЦе, Гостивар. (169) 

Свидетелство за VI одделение на име Ваидин 
Ислами, е. Врановце, Гостивар. (170) 

Свидетелство за VI одделение на име Џезаир 
Ислами, е. Врановце, Гостивар. (171) 

Свидетелство за V одделение на име Веби Сел-
мани, е. Врановце, Гостивар. (172) 

Свидетелство за IV одделение на име Шеапи 
Сабит, е. Врановце, Гостивар. (173) 

Свидетелство за IV одделение на име Малик 
Дамири, е. Врановце, Гостивар. (174) 

Свидетелство за V одделение на име Фехри 
Халили, е. Сенокос, Гостивар. ' (175) 

Свидетелство за VIII одделение на име Заедин 
Абази, е. Врапчиште, Гостивар. (176) 

Свидетелство за IV одделение на име Илјас 
Ислами, е. Врановце, Гостивар. (177) 

Свидетелство за I и И година на име Абас 
Ејупи, е. Добри Дол, Гостивар. (178) 

Свидетелство за VI одделение на име Изете 
Салиу, е. Чајле, Гостивар. (179) 

Свидетелство за VI одделение на име Алил 
Алиу, е. Чајле, Гостивар. (180) 

Свидетелство за IV одделение на име Намик 
Адеми, е. Врапчиште, Гостивар. (181) 
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Работна книшка на име Таип Азизи, е. Бешиш-
те, Гостивар. (182) 

Свидетелства за I, И Ш и IV година, издадени 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Реџан Нуредин, Куманово. (183) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Раим Таировски, Скопје. (184) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Раим Таировски, Скопје. (.185) 

Работна книшка на име Или Илиевски, ул. 
„1\ Петров" бр. 15, Куманово. <186) 

Работна книшка на име Зоран Спасовски, е. 
Доброшане, Куманово. (187) 

Свидетелство за IV одделение на име Кипра 
Стојановска, е. Попадија, Титов Велес. (188) 

Свидетелство за IV одделение на име Цветан 
Милочкевски, е. Попадија, Титов Велес. (189) 

Работна книшка на име Јован Ајтовски, е. Ра -
тево, Берово. ' (190) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гоце 
Талески, ул. „П. Крстески Даскало" бр. 1, Прилеп. 

(19И) ' 
Ученичка книшка на име Благоја Христоски, 

ул. „Д. Наредникот" згр. АЗ влез 1/9, Прилеп. (192) 
Свидетелство за VIII одделение на име Савета 

Бумбароска, ул. „Ленин" бр. 205, Прилеп. (19'3) 
Свидетелство за V одделение на име Блага Се-

д л о с к а , е. Бело Поле, Прилеп. (194) 
Свидетелство за VIII одделение на име Заим 

Ала, е. Г. Татеши, Стругу. (195) 
Свидетелство од VIII одделение, издадено од 

„Единство", Македонски Брод на име Томчески 
Добре, е. Црешнево, Македонски Брод. <196) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Стив Наумов", е. 
Плашица, Македонски Брод. (197) 

Свидетелство за VIII одделение на име Панто 
Секулоски, е. Црешнево, Македонски Брод. (198) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ферати Зуљќуфљи, е. Жерев јане, Тетово. (199) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Боговиње, на име Ре-
цепи Нујтасман, е. Камењане, Тетово. (200) 

Здравствена легитимација, издадена од Соци-
јалниот завод — Тетово на име Бафтијар Емин, е. 
Челопек, Тетово. (201) 

Свидетелство за VI одделение на име Хакил 
Илјази, е. Градец, Тетово. (202) 

Свидетелство за V одделение на име Феим Ари-
фи, е. Трново, Тетово. (203) 

Свидетелство за I, II, Ш и IV година на име 
бра јан Петрески, ул. „Беличица" бб, Тетово. (204) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Садула Елези, е. Глоѓи, Тетово. <205) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нурије 'Беадини, е. Порој, Тетово. (207) 

Свидетелство за I година на име Зулќуфли 
Таири, е. Доброште, Тетово. (208) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Акиф Јашари, е. Добарце, Тетово. (209) 

т Земјоделска здравствена легитимација на име 
Десуљ Јашари, е. Добарце, Тетово. (210) 

Свидетелство од I до IV одделение на име Го-
рица Богашевска, е. Сараќзино, Тетово. (211) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име 
Алимани Нуредини, е. Порој, Тетово. (212) 

Здравствена легитимација на име Севим Веаби, 
ул. „Караорман" бр. 43, Тетово. <213) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Бла-
га Спасевска, е. Прељубиште, Тетово. (214) 

Свидетелство, издадено од О. У. „Влазен Фра-
шери", а Неготино, на име Шамби Зада, е. Градец, 
Гостивар. (215) 

Свидетелство за V одделение на име Ибраим 
Адеми, е. Врапчиште, Гостивар. (216) 

Свидетелство за VI одделение на име Адем 
Шукри, е. Врапчиште, Гостивар. (217) 

Свидетелство за VIII одделение на 'име Сабри 
Халити, е. Врапчиште, Гостивар. (2,18) 

Свидетелство за IV одделение на име Енвер 
Оломани, е. Врановце, Гостивар. (219) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Фарух 
Вехати, е. Врапчиште, Гостивар. (220) 

Свидетелство за VIII одделение на име Неџа-
тин Хусеини, е. Врапчиште, Гостивар. (221) 

Свидетелство за VI одделение на име Илинка 
Давидоска, е. Стенче, Гостивар. (222) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Работничкиот универзитет „Тошо Арсов" 
— Виница на име Круме Печовски, е. Блатец, Ви-
ница. (223) 

Здравствена книшка, издадена од Скопје на 
име Гордана Костовски, Скопје. (226) 

Работничка книшка, издадена во Скопје на име 
Салихи Орхан, Скопје. (227) 

Потврда за I категорија, издадена од Заводот 
за вработување на име Салихи Орхан, Скопје. (228) ( 

Свидетелство за завршено III година, издадено 
од ГУЦ „Здравко Цветковски" на име Љупчо Ни-
коловски, Скопје. (229) 

Свидетелство за завршено завршен испит, из-
дадено од Средното техничко училиште „Здравко 
Цветковски" на име Идриз Тафовски, Скопје. (230) 

Здравствена легитимација бр. 141284 на име 
Махи Мурати, е. Радуша, Ѓорче Петров. (231) 

Свидетелство за VII одделение на име Сенаија 
Б е л у л о в и , е. Преглово, Македонски Брод. (232) 

Свидетелство за VII одделение на име Невзат 
Салифоски, е. Преглово, Македонски Брод. (233) 

Свидетелство за VII одделение на име Абдул 
Амчосу, е. Преглево, Македонски Брод. (234) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Централното основно училиште „Петре-Поп-Арсов", 
Богомила на име Ѓорѓиевска Ѓурѓица, е. Богомила, 
Титов Велес. ' (235) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Ц. О. У. „Петре Поп-Арсов", Богомила на име Те-
овски Трајче, е. Бистрица, Титов Велес. (236) 

'Уверение за леблебиџија, издадено од Титов 
Велес, на име Амити Џезаир, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 28, Титов Велес. (237) 

Свидетелство аа И година, издадено од Хе-
миското техничко училиште „Борис Кидрич" на име 
Димов Владимир, ул. „.Богдан Пршеков" бр. 12, 
Титов Велес. (239) 

Свидетелство за IV одделение на име Николов 
Перо, е. Рлевци, Титов Велес. (240) 

Свидетелство за IV одделение на име Николова 
Слободанка, е. Рлевци, Титов Велес. (241) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Тодор Јанев", нас.' 
Чашка на име ѓорѓиевски Дончо, е. Бањица,-Титов 
Велес. (242) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од 
Основно училиште „В. Фрашери" 'на име Ќа-
мил Абдулбари; е. Добри Дол, Гостивар. (243) 

Воена книшка, издадена од С. О. Гостивар — 
Одделение за народна одбрана на име Черкези 
Елмаз, ул. „Никола Парапунов" бб, Гостивар. (244) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новното училиште „В. Ф р а ј е р и " на име Ибиш 
Имери, е. Ѓурѓевиште, Гостивар. (245) 

Свидетелство на име Емрули Шефкета, е. Гор-
дане, Гостивар. (246) 

Свидетелсвто, издадено од Училиштето „В. 
•Фрашери", е. Неготино на име Цемига Алија, е. 
Неготино, Гостивар. (247) 

Свидетелство, издадено од Училиштето „Вла-
зен Фрашери", е. Неготино на име Османи Б а ј -
рама Башиф, е. Сенокос, Гостивар. (248) 

Свидетелство, издадено од Училиштето, „В. 
Фрашери", е. Неготино на име Хајрули Муртезан, 
е. Неготино, Гостивар., (249) 

Свидетелство за I и II година на име Брани-
слав РојчевиЈќ, ул. „Г. Делчев", Гостивар. (250) 

Свидетелство за IV одделение на идое Ката То-
д о р о в а , е. Печково, Гостивар. (251) 

Свидетелство за IV клас на име Стојна Никол-
ска, ул. „Балиндолска" — Гостивар. (251) 

Свидетелство за IV клас на име Стојна Никол-
ска, ул. „Балиндолска" — Гостивар. (252) 

Свидетелство за V одделение на име Абдија 
чЉутфи, Гостивар. (253) 

Ученичка книшка на име Халиме Исени, ул. 
„Н. Парапунов" бб, Гостивар. (254) 

Лична карта на име Недин Салиу, Гостивар. 
Лична карта, издадена од СВР — Гостивар на 

име Бастрије Камбери, е. Добри Дол, Гостивар. (256) 
Свидетелство за III година на име Миленко Јо-

ваноски, ул. „Ж. Брајкоски" бр. 24, Гостивар. (257) 
Ученичка книшка за II одделение на име Лил-

ј а н а Димоска, Гостивар. (258) 
Свидетелство за VIII одделение на име Таџе-

деин Зулфиќар, е. Врапчиште, Гостивар. (259) 
Свидетелство за III одделение на име Риза 

Абедини е. Топлица, Гостивар. (260) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Шефкет Имер, е. Одри, Тет,ово. (5000) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Арифе Расим, е. Одри, Тетово. (5001) 
Здравствена легитимација на име Борис- Бој-

ковски, е. Милетино, Тетово. (5002) 
Здравствена легитимација, издадена од Тетово 

на име Самими Хашим, е. Желино, Тетово. (5003) 
Здравствена легитимација, издадена од Тетово 

на име Сељими Реџеп, е. Желино, Тетово. (5004) 
Здравствена легитимација, издадена од Тетово 

на име Сељими Нухи, е. Желино, Тетово. (5005) 
Здравствена легитимација, издадена од Тетово 

на име Сељими Џемил, е. Желино, Тетово. (5006) 
Здравствена легитимација, Издадена од Тетово 

на име Сељими Исен, е. -Желино, Тетово. (5007) 
Здравствена легитимација, издадена од Тетово 

на име Сељими Сељим, е. Желино, Тетово. (5008) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Тетово на име Спировска Љубица, е. Сараќино, 
Тетово. (5009) 

Свидетелство за IV и V клас на име Џезаир 
Муса; е. Вруток, Гостивар. ' (5010) 

Здравствена легитимација, издадена во Титов 
Велес на име Симо Младеновски, Скопје. (5011) 

Инвалидска книшка бр. 103406, издадена од 
Скопје на име Изаир Таир, Скопје. (5012) 

Свидетелство за IV одделение на име Наил 
Усеиноски, ул. „Даб. Завој" бр. 74, Прилеп. (5014) 

Свидетелство за V разред, издадено од Учи-
лиштето „Народна Револуција", е. Боговиње на 
име Дехари Мемети, е. Камењане, Тетово. (5015) 

Свидетелство за VIII одделение на име Добро 
Сидороски, е. Битово, Македонски Брод. (5016) 

Воена книшка, на име Раман Етеми, ул. „Це-
тинска" бр. 81, Тетово. , ^ (5017) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рефет 
Зеќири, е. Требош, Тетово. (5018) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зенадија Хаљиљи, е. Урвич, Тетово. (5019) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зулфиќар Алили, е. Урвич, Тетово. (50^0) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Магбуле Хаљили, е. Урвич, Тетово. (5021) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Урвет Халиљи, е. Урвич,, Тетово. (5022) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мемиш Халиљи, е. Урвич, Тетово. (5023) 

Здравствена легитимација на име Христифор 
Евгенијевски, е. Брвеница, Тетово. (5024) 

Диплома на име Надир Лимани, ул. „Бл. Тос-
ка" бр. 201, Тетово. (5025) 

Воена книшка на име Сервет Селмани, е. Па-
латата, Тетово. (5026) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Панче Попоски" — Гостивар на име 
Кироски Благоја, ул. „Беличица" бр. 33, Гостивар. 

(5027) 
Свидетелство за завршено VII одделение, из-

дадено од Основното училиште „Маршал Тито", е. 
Пирок, на име Шукри Ајредини, е. Градец, Тетово. 

(5028) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од 

Основното училиште „Гоце Делчев", Гостивар на 
име Синани Мендури, е. Чајле, Гостивар. (5029) 
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Свидетелство за VII одделение на име Ризван 
Хавани, Гостивар. (5030) 

Свидетелство за V одделение на име Рефика 
Чокари, с. Жировница.. Гостивар. (5031) 

Социјална книшка, на име Мицев Славе, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 54, Виница. (5032) 

Свидетелство за VII одделение на име Исмаил 
Ибраими, е. Врапчиште, Гостивар. (5033) 

Уверение за ѕидаротесар, издадено од Заводот 
за вработување, Прилеп на име Абдиоски Пенија, 
с. Пешталево, Прилеп. (5035) 

Свидетелство за завршено I одделение, издаде-
но од Основното училиште „Никола Тесла", с. 
Дупјачани на име, Вецески Киро, ул. „Кузман Јо-
сифове™" бр. 189, Прилеп. (5036) 

Работна книшка на име Штерија Трнески, ул. 
„Т. Чангов" бр. 48/2, Прилеп. (5037) 

Уверение за прва помош на име Киро Васи-
левски, ул. „Б. Шемкоски" бр. 47, Прилеп. <5038) 

Свидетелство на име Благоја Спироски, ул. „Н. 
Карев" бр. 7, Прилеп. (5039) 

Ученичка книшка за V одделение на име Сло-
бодан Камчески, ул. „Б. Талески" бр. 98, Прилеп. 

(5040) 
Здравствена легитимација на име Зоран Се-

кулоски, Прилеп. (5041) 
Работна книшка на име Зоран Секулоски, При-

леп. (5042) 
.Уверение за ВЕШ на име Димче Јанчески. ул. 

„Ц. Коњарец" бр. 84-а, Прилеп. (5043) 
Диплома на име Гоце Талески, ул. „Ловчан-

ска корија" бр. 3, Прилеп. (5044) 
Свидетелство на име Воислав Станкоски, ул. 

„Ц. Коњарец" бр. 38-а, Прилеп. (5045) 
Индекс, издаден од Економскиот факултет во 

Прилеп на име Снежана Димоска, ул. „П. Тошев" 
бр. 38, Прилеп. (5046) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хамдије Алити, ул. „Штипска" бр. 4, Тетово. (5048) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мемиш Алити, ул. „Штипска" бр. 4, Тетово. (5049) 

Здравствена легитимација на име Томо Ванев-
ски, е. Сиричино, Тетово. (5050) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Томо Ваневски, е. Сиричино, Тетово. (5051) 

Свидетелство^за VIII одделение на име Војко 
Карадачки, с. Двориште, Берово. (5053) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Зорка Кушевска, Скопје. (5054) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Хам-
дија Мељовиќ, Скопје. (5055) 

Здравствена легитимација на име Несим Ма-
муре, ул. „П. Гули" бр. 5, Тетово. <5056) 

Здравствена легитимација на име Ѓулназ Аје-
ти, е. Гајре, Тетово. . (5057) 

Свидетелство за I и II година на име Мефаил 
Рецепи, ул. „Штипска", Тетово. (5058) 

Свидетелство за IV одделение, на име Бејту-
лахи Алихајдар, е. Челопек, Тетово. (5059) 

Свидетелство за IV одделение, на име Мари-
овска Цвета, е. Челопек, Тетово. (5060) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Саити Гуљимсер, е. Д. Лешница, Тетово. (5061) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Тетово на име Садин Иљази, е. Д. Лешница, 
Тетово. (5062) 

Свидетелство за IV одделение, на име Адем 
Булали, е. Боговиње, Тетово. (5063) 

Свидетелство за И одделение на име Веби Ја -
купи, е. Пирок, Тетово. (5064) 

Свидетелство од VII одделение, издадено од 
Училиштето „Гоце Делчев", Гостивар на име Стан-
к о в а Миља, ул. „Никола Парапунов" бр. 100, Гос-
тивар. (5065) 

Свидетелство за III одделение, издадено од 
Основното училиште „Гоце Делчев" — Гостивар 
на име Љутви Мемеди, Гостивар. (5066) 

Лична карта, издадена од ОВР Гостивар на 
име Алили Фекри, е. Равен, Гостивар. (5067) 

Свидетелство за VI одделение на име Арслан 
Максути,- е. Топлица, Гостивар. (5068)^ 

Свидетелство за VI одделение на име Ремзи 
Велију, е. Добридол, Гостивар. (5069) 

Свидетелство од V до VIII одделение на име 
Назим Алиу, е. Падалиште, Гостивар. (5070) 

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на 
име Ќафлии Адеми, ул. Мара Угринова" бб, Гос-
тивар. (5071) 

Свидетелство за IV одделение на име Шефик 
Мемеди, е. Чајле, Гостивар. (5072) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ко-
ле Филипов, Скопје. (5073) 

Работна книшка бр. 21637/60, издадена од Спе-
цијалната болница, Битола на име Никовски Киро, 
ул. „К. Фетак" бр. бб, Прилеп. <5074) 

Свидетелство за VIII одделение на име Никола 
Огненоски, е. Мраморани, Прилеп. (5075) 

Уверение за ѕидаро-тесар на име Киро Рис-
тески, ул. „Орде Чопела" бб, Прилеп. (5076) 

Свидетелство на име Виолета Ацеска, Прилеп. 
(5077) 

Свидетелство за IV одделение на име Невенка 
Здравеска, Прилеп. (5078) 

Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР Кра -
тово на име Анастасов Мијалчо, е. Страцин, Кра-
тово. (5079) 

Возачка дозвола, издадена од Штип на име 
Атанасовски Стојанчо, ул. „Ленинова" бр. 17, 
Штип. ^ , (5080) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Петрес-
ка Љубица, е. Крапа, Македонски Брод. (5081) 

Свидетелство за III одделение на име Бастри-
ја Рамчески, е. Пласница, Македонски Брод. (5082) 

Свидетелство за III одделение, издадено од Ос-
новното училиште во е. Камењане на име Исмаили 
Љуљета, е. Камењане, Тетово. (5084) 

Свидетелство за III одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Лирија", е. Жеровјане, на име 
Исмаили Ш. Зилбехар, е. Г. Седларце, Тетово. (5085) 

Здравствена легитимација на име Рушан Аме-
ти, е. Лисец, Тетово. * (5086) 

Работна книшка, на име Реџеп Мустафаи, е, 
Пршовце, Тетово. (5087) 

Свидетелство на име Кенија Емини, Тетово. 
(5088) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Енвер Емини, е. Ново Село, бр. 73, Тетово. (5089) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зеќије Бајрами, е. Копанце, Тетово. (5090) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Имери Рамиз, е. Боговиње, Тетово. (5091) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мир-
јана Дамјановска, е. Блаце, Тетово. (5092) 

Свидетелство за VIII одделение на име Марга 
Спироска, ул. „К. Ј о с и ф о в о м " бр. 81, Прилеп (5093) 

'Свидетелство за IV одделение на име Павлина 
Ацеска, ул. „П. Тошев" бр. 24, Прилеп. (5094) 

Свидетелство за V одделение на име Трајко 
Ристески, е. Чумово, Прилеп. (5095) 

Свидетелство на име Виолета Стојческа, ул. 
„Бр. Ламески" бр. 21, Прилеп. <5096) 

Оружен лист бр. 500 за пиштол, издаден од 
ОВР — Брод Македонски на име Стојковки Ќиро, 
Брод Македонски. (5097) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Кочо Рацин" Блатец на име Пан-
чева Славица, е. Блатец, Виница Македонска. (5098) 

Свидетелство од VI разред, на име Велиу Зул-
фи, е. Добри Дол. (5099) 

Свидетелство за IV одделение на име Јанаќије 
Попоски, е. Пожаране, Гостивар. <5100) 

Свидетелство на име Насуф Даути, е. Строј ане, 
Тетово. (5101) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рифат 
Нуса Аслани, е. Добри Дол, Тетово. (5102) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Кадрие Амзаи, е. Д. Палчиште, Тетово. (5103) 

Свидетелство за VI одделение на име Назим 
Арифи, е. Теарце, Тетово. (5104) 

Лична карта на име Мутаљиќ Саљи, е. Бого-
виње, Тетово. (5105) 
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Свидетелство за IV одделение на име Мемет 
Сејфули, е. Пирок, Тетово. ' (5106) 

Ученичка книшка, за завршено VIII одделение, 
издадена од „Даме Груев" во Скопје на име Даши 
Гашире, Скопје. (5107) . 

Потврда за вработување на име Веџи Али, 
Скопје. (5108) 

Воена книшка, издадена во Штип на име Љуи1-
чо Пандев, Скопје. (5109) 

Воена книшка, издадена од Ново Место на 
име Маруф Куќ, Скопје. (5110) 

Чек бр. 4310234, издаден од Југобанка во Скоп-
је, на име Енвер Мехмед, Скопје. (5111) 

Работна книшка, бр. 963 на име Павле Т. 
Бобановски, Скопје. (5113) 

Воена книшка, издадена од Куманово на име 
Ридван Биљали, Скопје. (5114) 

Свидетелство за VIII одделение на име Божин 
Димоски, е. Црешево, Македонски Брод. (5115) 

Работна книшка, издадена од Титов Велес на 
име Димова Кина, ул. „Индустриска" бр. 21, Титов 
Велес. (5116) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Милеќије Беќири, е. Камењане, Тетово. (5117) 

Диплома на име Темо Надир Лимани, ул. „Бл. 
Тоска" бр. 201, Тетово. - (5118) 

Работна книшка на име Снежана Смиланов-
ска, е. Д. Седларце, Тетово. (5119) 

Свидетелство за IV клас на име Јонус Исмаи-
л а е. Џепчиште, Тетово. (5120) 

Диплома на име Исмет, Сулејмани, е. Пирок, 
Тетово. (5121) 

Свидетелство за VII одделение на име Медат 
Арифи, Гостивар. (5122) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „13 Ноември" — 
Скопје на име Живко Василевски, Скопје. (5123) 

Свидетелство за завршено VIII одделение во 
Основното училиште „Вера Циривири" на име Ди-
митар Србов, Скопје. (5124) 

Здравствена легитимација на име Џулсима Иб-
раимоска, е. Црнилиште, Прилеп. (5125) 

Свидетелство за VIII одделение на име Горица 
Степаноска, е. Тополчани,. Прилеп. (5126) 

Диплома на име Стојан Ментов, Прилеп. (5127) 
Свидетелство за II клас на име Нада Стрезоска, 

е. Бучин, Крушево. (5128) 
Свидетелство за VIII одделение на име Менду* 

Даути, е. Јажинце, Тетово. (5130) 
Диплома на име Емин Ислами, ул. „Бр. Мила-

динови" бр. 376, Тетово. (5131) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Зулфи Идризи, е. Џепчиште, Тетово. (5132) 
Здравствена легитимација на име Ѓулша Ју-

с у ф у е. М. Речица, Тетово. (5133) 
Земјоделска здравствена легитимација, издаде-

на од Тетово на име Неби Шабани, е. Пирок, ^Те-
тово. (5134) 

Ученичка книшка од IV одделение, издадена 
од е. Камењане на име Таири Нагип, е. Камењане. 

(5135) 
Свидетелство за VIII одделение на име Али 

Бајрами, е. Пирок, Тетово. (5136) 
Свидетелство за "VI одделение, на име Панде 

Тренчески, Берово. (5137) 
Уверение за прва помош, рег. бр. 1157 на име 

Ќамил Пилов, е. Црник, Берово. (5138) 
Свидетелство за VIII одделение на име Методи 

Јосифов, Пробиштип. (5139) 
Здравствена легитимација, издадена од Скопје 

на име Нада Јаневска, Скопје. (5140) 
Цертификат, издаден од Аутобанка во Кр агу -

евац >на износ од 51.289,00 динари, претплатнички 
бр. 0200553-в уплатен на 29. 10. 1979 година на име 
Ванчо Петров, Скопје. (5141) 

Свидетелство за IV одделение на име Спасија 
Столеска, е. Дупјачани, Прилеп. (5142) 

Диплома на име Цена Стој ческа, ул. „К. Га-
врилоски" бр. 1, Прилеп. (5143) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Јоаким Крчовски", Крива Палан-
ка на име С т а н е в с к а , Снежана, е. Киселица, Кри-
ва Паланка. (5144) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Строј ане на име 
Сали Ариф, е. Строј ане, Гостивар. (5146) 

Свидетелство за IV клас на име Назија Мех-
меда е. Падалиште, Гостивар. , (5147) 

Диплома на име Ѓунѓур Камили, ул. „29 Но-
ември" бр. 18, Гостивар. (5148) 

Свидетелство за завршен испит на име Ленка 
Џаферовска, ул. „8 Март" бр. 1, Берово. (5149) 

Свидетелство за IV одделение на име Живка 
Џаферовска, ул. „8 Март" бр. 1, Берово. (5150) 

Цертификат, издаден од Аутобанк^ Крагуевац 
на име Стојанчо Трајковски, Скопје. (5151) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. 
У. „Климент Охридски" на име Илиевски Тоде, е. 
Рлевци, Титов Велес. (5152) 

Свидетелство за IV одделение на име Зекула 
Сефери, е. Трново, Тетово. (5153) 

Свидетелство за V одделение на име Нури 
Ислами, е. Страјане. Гостивар. (5154) 

Свидетелство за IV клас на име Нехат Нухиу, 
е. Србиново, Тетово. (5155) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Енвер Салији, е. Порој, Тетово. (5156) 

Свидетелство на име Белул Ајдини, е. Пирок, 
Тетово. (5157) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Јашар Јашари, Ново Село бр. 69, Тетово. (5158) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Нешреп Несими, е. Камењане, Тетово. (5159) 

Свидетелство за VI одделение на име Кадивка 
Онос шутоска, е. Врапчиште, Гостивар. <5160) 

Свидетелство за IV одделение на име Фатмир 
Ферати, е. Дебреше, Гостивар. (5161) 

Свидетелство за VII одделение на име Ферудин 
Зулфиќари, е. Дедреше, Гостивар. (5162) 

Свидетелство за IV одделение на име Абдул-
бари Спахиу, е. Врапчиште, Гостивар. (5163) 

Свидетелство за III одделение на име Кадрие 
Ковачи, е. Врапчиште, Гостивар. (5164) 

Свидетелство за VIII одделение на име Верка 
Адамоска, ул. „Д. Димески" бр. 25, Прилеп. (5165) 

Уверение за пекар на име Вангел Комески, 
ул. „Б. Кидрич" бр. 116, Прилеп. (5166) 

Свидетелство за IV одделение на име Живко 
Димески, ул. „П. Котеска" бр. 29-6, Прилеп. (5167) 

СОДРЖИНА 

Страна 

429. Одлука за помилување на осудени лица 689 
430. Одлука за помилување на осудено лице 689 

Решение за разрешување од функција 
самостоен советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — 689 
Решение за разрешување од функцијата 
советник на републичкиот секретар за 
економски односи со странство — — 690 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 690 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за општостопански 
работи и пазар — — — — — — — 690 

435. Решение за именување советник на ди-
ректорот на Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод — — — — — —з — 690 

436. Решение за разрешување од функцијата 
советник на републичкиот секретар за 
труд — — — — — — — — — 690 

437. Решение за разрешување од функцијата 
советник на републичкиот секретар за 
труд — — — — — — — — — 690 

431. 

432. 

433. 

434. 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ се наоѓа во печат 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 
1975 - 1979 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

КНИГА II 
Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979", 

Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата прак-
тика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи 
на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзакон-
ските и самоуправните нормативни акти. 

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени 
од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната 
материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидеј-
ќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите % 

од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони. 
Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата 

на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен 
прирачник во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, 
адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на 
здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите 
и уедначување на судската и управната практика. 

Збирката се печати во ограничен број примероци. 
Цена на збирката е 250 динари. 

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија: 
УСТАВ НА СФРЈ и УСТАВ НА СРМ во една книга 
— Второ издание — Цена 50 динари. 
Кривичен закон на СФР Југославија / 
Кривичен закон на СР Македонија 
со експозе 
— Второ издание — Цена 60 динари 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД / Цена 62 динари. 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и судска практика и со обрасци 

, — Второ изменето и дополнето издание — Цена 150 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА 
ПОСТАПКА 
— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите — 

Цена 95 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃА-
НИТЕ 
— со објаснувања — Цена 85 динари. 
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА 

Цена 43 динари 
ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Цена 46 динари. 
ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари. 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

Цена 30 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— Второ дополнето издание — Цена 65 динари. 
ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 

Цена 200 динари. 
УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

ј Цена 90 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА I 

Цена 150 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ 
— 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 
книгата веднаш се доставува заедно со сметка. 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод »Гоце Делчев" — Скопје 


