
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

13. 
Врз основа на член 35 став 2 и 3 од Законот 

на финансирање на општествено-политичките за-
едници во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/65, 41/65 и 5/67) 
и член 9 од Законот за Републичкиот буџет за 1971 
година („Службен весник на СРМ" бр. 12/71), Из -
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ПО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА 

I 

Од разделот 12 — Републички секретаријат за 
финансии, позиција 102, распоре дна подгрупа 
04-2-2 — „Надоместок за социјално осигурување за 
исплата на илинденски пензии и пензии признаени 
според републички прописи", се пренесува износот 
од 2.000.000 динари во позицијата 105, распоред на 
подгрупа 16-2-21 — „Надоместок за повластици во 
јавниот сообраќај според републички прописи". 

II 
Од Разделот 44 — „Наменски дополнителни 

средства", позиција 276, распоредна група 10-2 — 
„Обврски спрема фондовите на социјалното осигу-
рување во смисла на член 116 од Основниот закон 
за организација и финансирање на социјалното 
осигурување", се пренесува износот од „7.000.000" 
во Разделот 42 — „ ^ р а с п о р е д е н и приходи", пози-
ција 273, распоредна подгрупа 19-2-21 — „Средства 
распоредени во текуштата буџетска резерва". 

I II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 12-2631/1 
10 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

14. 
Врз основа на член 37 од Законот за репуб-

личките органи на управата („Службен весник на 
СРМ" бр. 40/71), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
И ЗА ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА НОВООСНО-

ВАНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ 

1. Републичкиот секретаријат за образование, 
наука и култура и Комитетот за надворешна трго-
вија престануваат со работа на 24. I. 1972 година. 

2. Републичкиот секретаријат за образование 
и наука, Републичкиот секретаријат за култура и 
Републичкиот секретаријат за економски односи со 
странство ќе почнат да работат од 25. I. 1972 го-
дина, а Републичкиот педагошки совет од 15. II. 
1972 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-168/1 
19 јануари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

15. 
Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за 

угостителската дејност на граѓаните („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/69), републичкиот секретар за 
труд во согласност со Комитетот за туризам и уго-
стителство, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСО-
БЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и по-

стапката за проверување на стручната оспособеност 
за вршење угостителска дејност на граѓаните 
(стручна оспособеност) како и програмата врз ос-
нова на која се врши проверувањето. 

Програмата од претходниот став е составен дел 
на овој правилник и содржи практичен и теорет-
ски дел. 

Член 2 
Комисијата за проверување на стручната оспо-

собеност ја сочинуваат: претседател, два члена и 
соодветен број испитувачи по практичниот дел на 
програмата. 

На претседателот, членовите и испитувачите 
им се определуваат заменици. 

Претседателот и членовите на комисијата одно-
сно нивните заменици треба да имаат високо или 
више образование со специјалност што ќ е им овоз-
можи да бидат и испитувачи по теоретскиот дел 
на Програмата (општо образ овен и стручно-теорет-
ски дел). 

Испитувачите по пракса односно нивните за -
меници треба да се висококвалификувани угости« 
тел ски работници од соодветните стопански орга-
низации или наставници по пракса од угостител-
ските училишта. 

Член 3 
Комисијата решава само на седници. 
Седниците ги свикува и со нив раководи прет-

седателот на комисијата, а кога тој е спречен, не-
говиот заменик. 

Комисијата полноважно решава ако се при-
сутни сите нејзини членови. Кога некој член на 

Петок, 11 февруари 1972 
С к о п ј е 
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Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 
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комисијата е спречен да присуствува на седни-
цата, на негово место се повикува неговиот заме-
ник. 

Решенијата се донесуваат со мнозинство гла-
сови. 

Член 4 
Проверувањето на стручната оспособеност се 

врши, по правило, во испитни рокови. 

Член 5 
За проверување на стручната оспособеност, кан-

дидатот поднесува пријава до Републичкиот се-
кретаријат за труд. 

Пријавата особено треба да ги содржи след-
ните податоци: 

—• презиме, татково име и име; 
— дата и место на раѓањето; 
— училиште што кандидатот го завршил; 
— занимање за кое кандидатот бара проверу-

вање на стручната оспособеност; 
— местожителство и адреса на кандидатот; 
— испитен рок во кој сака да му се изврши 

проверка на стручната оспособеност. 

Член 6 
Најмалку 15 дена пред утврдениот рок за про-

верување на оспособеноста, комисијата ги средува 
предметите и прави план за спроведување на про-
верката. Истовремено комисијата со посебни по-
кани ги повикува кандидатите на проверување. 

Во поканата, покрај другото се назначува ме-
стото и времето за проверување на стручната оспо-
собеност на кандидатот. 

Член 7 
Проверувањето на стручната оспособеност се 

врши во угостителско училиште со практична обу-
ка или во соодветна угостителска работна органи-
зација. 

Член 8 
Кандидатите кои имаат завршено средно или 

на него рамно училиште се ослободуваат од про-
верување на општообразовниот дел од Програ-
мата (македонски јазик и математика). 

Член 9 
Проверувањето отпочнува со изработка на 

практична задача од кандидатот, која е должен и 
писмено да ја образложи. 

За практична работа на кандидатот му се дава 
да изработи една или повеќе работи од делокругот 
на угостителската дејност, за која се врши про-
верувањето. 

При одредување на практичната задача, Коми-
сијата води сметка со нејзиното изработување од-
носно извршување да може да се оцени способно-
ста на кандидатот да ја врши угостителската деј-
ност со употреба на современи средства за работа. 

Со давањето на практичната задача Комисијата 
едновремено го определува местото и рокот во кој 
треба да се изработи. 

Член 10 
Пред да почне со изведувањето на практична-

та задача од претходниот член, кандидатот израбо-
тува писмена документација, која, особено, содржи: 

— список на материјали — суровини, алат и 
други средства потребни за изработка на зада-
чата; и 

— економско образложение (калкулација). 
Писмената документација кандидатот ја изра-

ботува под непосреден надзор на комисијата за 
време што ќе го определи таа, но не помалку од 
еден час. 

Со изработената задача, односно извршената 
работа, кандидатот ја поднесува и писмената до-
кументација од претходниот став. 

Член 11 

Извршената практична задача комисијата ја 
прегледува Јари што кандидатот, дава и потребно 
образложение во врска со неа. 

По прегледот на извршената практична зада-
ча и даденото образложение од кандидатот Ко-
мисијата ја оценува работата и одлучува дали кан-
дидатот го положил или не практичниот дел на 
испитот (проверката). 

Кандидатот кој ќе добие негативна оценка на 
практичниов дел од испитот не се допушта на про-
верување на теоретскиот дел. 

Член 12 
Кандидатот кој ќе добие позитивна оценка на 

практичниот дел полага теоретски дел од испи-
тот по следните предмети: 

— македонски јазик (писмено); 
— математика (писмено); 
— познавање на животни намирници (усно); 
— хиги^но-техничка заштита при работа (усно); 
— основите на трудовото законодавство (усно); 
— прописи за угостителската дејност на гра-

ѓаните и други, прописи од областа на угостител-
ството (усно). 

Член 13 
По завршување на испитот (проверувањето), 

Комисијата |го утврдува конечниот успех на секој 
кандидат посебно. 

Претседателот на комисијата на кандидатите 
им го соопштува постигнатиот успех од проверува-
њето на стручната оспособеност. 

Член 14 
Кандидатот кој на проверувањето покажал до-

бар успех (Је оценува со „положил", а кандидатот 
кој на проверувањето покажал слаб успех, со „не 
положил". 

Кандидатот кој не го положил теоретскиот дел 
од испитот ке упатува на повторно проверување во 
наредниот испитен рок само по оние предмети по 
кои покажал слаб успех. 

На повторно проверување кандидатот може да 
се јавува неограничено (повеќе пати). 

Член 15 
За текот на испитот се води записник за се-

кој кандидат одделно, а го потпишуваат претсе-
дателот, членовите на комисијата и испитувачите. 

Член 16 
По завршеното проверување записникот, при-

јавата и другите прилози за кандидатите се чуваат 
во Републичкиот секретаријат за труд. 

На кандидатот што покажал позитивен успех, 
комисијата му издава уверение како доказ дека 
се здобил со стручна оспособеност за обавување 
на угостителска дејност на граѓаните. За издаде-
ните уверенија се води регистар. 

Член 17 
Трошоците во врска со проверувањето на 

стручната оспособеност за обавување на угостител-
ска дејност на граѓаните паѓаат на товар на кан-
дидатите а се утврдуваат со посебен акт. 

Член 18 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Упатството за проверување и 
утврдување: на стручната оспособеност за самостојно 
обавување на угостителска дејност („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 38/65). 
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Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот дои од 

неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 07-733/71 
18 јануари 1972 година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
Согласен 

Претседател на Комитетот 
за туризам и угостителство, 
инж. Никола Горичан, е, р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСО-
БЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈ-

НОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

а) Општообразовен дел 

1. Македонски јазик: 

1.1. Проверување на знаењето се врши писмено. 
На писмената проверка на знаењето, канди-
датот обработува тема од општествениот и сто-
панскиот живот. Кандидатот треба да покаже 
познавање на македонскиот јазик и на основ-
ните правописни правила. 

2. Математика: 

2.1. Основни сметковни операции со цели и деци-
мални броеви; 

2.2. Процентни сметки, калкулации во угостител-
ството; 

2.3. Парите на најпознатите држави. 

б) Стручен дел 

1. Хигиена и хигиено-техничка заштита 
при работењето: 

1.1. Лична хигиена на угостителските работници: 
— лична хигиена на запослениот персонал; 

1.2. Уредување на работните простории: 
— проветрување, осветлување и загревање на 

угостителските простории; 
— микроклиматските услови во угостителскиот 

дуќан и нивното влијание на здравјето на 
работниците и на гостите; 

— уредување на санитарниот блок (мијалници, 
нужници и ел.). 

1.3. Професионални повреди и труења: 
— заштитни средства (работни облеки, обувка 

и др.); 
—• јаглен-моноксид и јаглендиоксид; 
—• укажување на прва помош. 

2. Основите на трудовото законодавство: 

2.1. Засновување на работен однос; 
2. 2. Работно време; 
2. 3. Одмори и отсуства; 
2. 4. Лични доходи и накнади; 
2. 5. Престанок на работниот однос. 

3. Прописи за угостителска дејност на граѓаните и 
други прописи од областа на угостителството: 

3.1. Угостителски дуќан на самостоен угостител; 
3. 2. Дополнителна работна сила; 
3.3. Предмет на работењето на угостителскиот ду-

ќан; 
3.4. Стручна спрема, односно стручна оспособеност 

за вршење угостителска дејност; 

3,5. Престанување на дејноста на угостителскиот 
дуќан; 

г;. 3, Минимални технички услови за изградба, уре-
дување и опрема на угостителските дуќани; 

3.7. Узанси во угостителството; 
Ј. 8. Деловни книги, евиденција и анализи на ра-

ботењето, статистички извештаи и ел.; 
3. 9. Нормативи, калкулации и ел. 

4. Познавање на основните животни намирници 
во угостителството: 

4.1. Месо, месни производи, риби и рибни произ-
води: 
— млеко и млечни производи, 
— брашно и производи од брашно, 
— овошје и зеленчук, 
—• зачини и ел. 

4. 2. Алкохолни пијалоци: 
—• видови на алкохолни пијалоци, температу-

ра на поодделни пијалоци, точење, издава-
ње и послужување; 

—• видови вина (бели, црни и ружичасти); 
•— ладење на вина, точење, издавање и послу-

жување; 
— правење (мешање) на шприцери; 
— видови на пива, температури, начин на чу-

вање и рок на траење. Точење, издавање и 
послужување на пиво; 

— видови на слатки, горки и специјални ли-
кери, рок на траење, чување, температура. 
Точење, издавање и послужување. 

1 3. Безалкохолни пијалоци и овошни сокови: 
— природни и индустриски; 
•— минерални води и сода-вода; 
— видови, начин на чување и рок на траење; 
— точење, издавање и послужување; 
— температура на пијалоците при услужува-

њето; 
— сортирање на пијалоци (на полици, ладни 

комори, витрини и др.). 
4. 4. Ценовник на пијалоци: 

—• правилно пишување, содржина, изглед, по-
ставување. 

5.1. Инвентар и опрема: 
— видови на точилници и разладни уреди; 
— видови на чаши и нивна намена; 
— видови на столови и столици; 
— ретропулт — шанк; 
•— останат ситен инвентар; 
— простории, опрема, уреди и инвентар во ку ј -

ните. 
5. 2. Листа на јадења и винска карта: 

— правилно пишување, содржина, изглед, ис-
такнување; 

— мени. 

II. СТРУЧНО-ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 

1. Готварство 

1.1. Основни начини за припремање на јадења: 
— варени, динстовани. печени, пржени на рош-

тиљ и на тава, печени на жар ; 
—• припремање јадења од длабоко смрзнати 

прехранбени артикли (намирници). 
1.2. Приготвување на едноставни основни јадења: 

— ладни јадења и пред јадења; 
— топли пред ја дерва; 
— супи' и чорби; 
— месни јадења (готови и по порачка); 
— безмесни јадења; 
—• готвење колбаси (крањски, српски, хреновки 

и др.). 
1.3. Салата: 

—• приготвување на салати од компир, патли-
џани, пиперки, зелка, краставици и ел. 

1.4. Топли напитоци и појадок: 
— видови на кафе, начин на готвење (турско, 

експресно и филтер кафе); 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— видови на чајеви (руски, липов, камилица); 
— млеко, бело кафе, какао; 
— појадок (приготвување и послужување на 

југословенски појадок). 

2. Послужување 

2.1. Намештај и неговото разместување, чаршафи, 
порцелан, стакло, метални садови, прибор и 
мал столни инвентар. 

2.2. Распоредување и поставување на маси и сто-
лици: 
— поставување на маси и столици; 
— слагање на маси по завршувањето на ра-

ботењето. 

2.3. Бришење (полирање) на прибор за јадење и 
пиење: 
— правилно бришење (полирање) на приборот 

з а јадење, тањирите и чашите. 
2.4. Поставување на мала маса со инвентар: 

— поставување на пепељари, соларници, ваз-
ни со цвеќе и ел. на маси. 

2.5. Послужување: 
— послужување на супи, ладни и топли пред-

јадења, риба, масни јадења, варива, салати, 
колачи, компоти и сл. 

2.6. Однесување на употребените садови (десерви-
рање): 
— однесување на употребените садови и при-

борот од масите и уредување на масите за 
дочек на нови гости. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

17. 
Врз основа на член 208в став 3 од Основниот 

закон за пензиското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 51/64, 56/65, 19/66, 1/67, 18/67, 54/67, 11/68, 
32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 15/71 и 16/71), во согласност 
со одредбите на точка VI од Одлуката За основање 
Стручна служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 43/71), а по постигнатата 
спогодба со заедниците на здравственото осигуру-
вање на работниците, Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 31 јануари 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ 
НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ВРСКА СО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПЕНЗИСКОТО И ИН-

ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Работите што според Одлуката на Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/71), спаѓаат во надлежност на Струч-
ната служба на истата Заедница, а кои до 31. XII. 
1971 година ги вршеа комуналните заводи за со-
цијално осигурување и нивните филијали, се до-
веруваат на вршење на стручните служби на за-
едниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на територијата на СРМ под условите што 
се спогодбено утврдени. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија". 

Бр. 01-258/1 
31 јануари 1972 година 

Скопје 

Собрание на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 

Претседател, 
Мара Мананова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ 

18. 
Врз основа на член 54 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Скопје, на својата седница, одржана на 28. I. 1972 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Со оваа одлука се регулира работата на Заед-
ницата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Скопје (во натамошниот текст: Заедницата) 
и нејзините органи на управувањето до донесува-
ње Статут на Заедницата и други општи акти. 

I I 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

утврдени со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението и со другите општи прописи. 

Собранието работи на седници. 
Собранието полноважно одлучува ако на сед-

ницата присуствуваат повеќе од половината на чле-
новите на Собранието, а одлуката се смета за 
донесена односно усвоена, ако за неа гласале мно-
зинството од присутните членови на Собранието. 

III 
Седниците на Собранието ги свикува претсе-

дателот на Собранието, а во неговото отсуство пот-
претседателот. 

Претседателот на Собранието е должен да сви-
ка седница на Собранието, ако тоа го побараат: 

1. Извршниот одбор на Собранието и 
2. Една третина од членовите на Собранието. 
Покана за седница се испраќа на членовите на 

Собранието најмалку пет дена пред денот опре-
делен за одржување на седницата. Со поканата за 
седницата се испраќа предлог за дневниот ред и 
потребните материјали за прашањата што ќе се 
разгледуваат на седницата. 

IV 
Претседателот на Собранието и .потпретседате-

лот ги избира Собранието од редот на своите чле-
нови. 
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V 

Собранието на Заедницата од редот на своите 
членови избира Извршен одбор од 7 члена. 

Извршниот одбор е извршен орган на Собра-
нието. До одредувањето на неговите права и долж-
ности со Статутот на Заедницата, врши работи на 
припремање на седниците на Собранието и се гри-
ж и за благовременото и правилно извршување на 
одлуките и заклучоците на Собранието. 

Покрај Извршниот одбор, а заради претходно 
разгледување на одделни прашања и изготвување 
предлози за нивно решавање, Собранието форми-
ра комисии. Составот и задачите на комисиите се 
определуваат со Одлуката за нивното формирање. 

VI 
Директорот на Стручната служба на Заедни-

цата на здравственото осигурување на работници-
те — Скопје, основана од таа Заедница, ја заста-
пува Заедницата во имотно-правните односи и е 
одговорен пред Заедницата до донесување на Ста-
тутот. 

VII 
Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот во круг е испишан текстот: „Заед-

ница на здравственото осигурување на земјодел-
ците", а во средината хоризонтално „Скопје". 

Штембилот е во форма на правоаголник во кој 
е испишано името на Заедницата со дополнување 
на број и дата. 

VIII 
Општите акти што ги донесува Собранието на 

Заедницата ги потпишува претседателот на Собра-
нието. 

IX 
До донесувањето на Статутот на Заедницата, 

правата и обврските на осигурените лица, како и 
другите прашања се регулираат со привремени од-
луки што ги донесува Собранието. 

X 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе 
се применува од 1. I. 1972 година. 

02 Бр. 3707/1 
4 февруари 1972 година 

Скопје 
Собрание на Заедницата на здравственото 

осигурување на земјоделците — Скопје 

Претседател, 
Михо Алексиев, е. р. 

19. 
Врз основа на член 81 став 1, член 91 став 1 

и член 92 од Законот за здравственото осигурува-
ње и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението („Службен весник на СРМ" 
бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Скопје, на 
седницата одржана на 28. I. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НАЧИНОТ НА 
ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ, АДМИНИСТРА-
ТИВНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ РАБОТИ НА 

ЗАЕДНИЦАТА 

I 

До донесувањето на Статутот на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Скопје, стручните, административните и финан-
сиските работи од надлежност на Заедницата ќе ги 
врши Стручната служба на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Скопје, 
основана од таа Заедница. Висината на надоместо-
кот ќе се утврди со самоуправна спогодба. 

I I 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник На СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

02 Бр. 3708/1 
4 февруари 1972 година 

Скопје 

Собрание на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Скопје 

Претседател, 
Михо Алексиев, е. р. 

20. 
Врз основа на член 54 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Скопје, на својата седница одржана на 28. 
I. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРА-
ВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

I 

До донесувањето на Статутот на оваа Заедни-
ца и другите општи акти за неговата примена, пра-
вата и обврските на осигурениците — земјоделци 
се определуваат на следниов начин: 

1. По однос на правата на осигурениците зем-
јоделци на задолжителни видови на здравствена 
заштита непосредно ќе се применуваат соодветните 
одредби од Законот за здравствено осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и одредбите на Програмата за 
спроведување на задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението во СРМ во 1972 го-
дина; 

2. По однос на правата на проширено здрав-
ствено осигурување, односно здравствено осигуру-
вање над правата обезбедени со задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението со-
одветно ќе се применуваат одредбите на Законот за 
здравственото осигурување на земјоделците — пре-
чистен текст („Службен весник на СРМ" бр. 14/67) 
и општите акти на Комуналната заедница на здрав-
ственото осигурување на земјоделците донесени за 
спроведување на тој закон. 

И 

Здравствените легитимации издадени по про-
писите што важеа до 31. ХП. 1971 год. остануваат 
во сила и ќе се употребуваат се додека не бидат 
заменети со нови исправи. 

02 Бр. 3709/1 
4 февруари 1972 година 

Скопје 

Собрание на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Скопје 

Претседател, 
Михо Алексиев, е. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за утвр-
дување на стапката на придонесот за здравствено 
осигурување на работниците за 1972 година, обја-
вена во „Службен весник на СРМ" бр. 42/71. се 
поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА 

Во точката I ред 3 наместо процентот „8%" 
треба да стои процентот „7,30%", точката на крајот 
се заменува со запирка и се додава следниот текст: 
од кои 2,50% за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита и 4,80% за здравствена заштита и 
други права од здравственото осигурување што ги 
обезбедува заедницата во поголем обем од пред-
виденото со Законот". 

Во точката I се додава став 2 кој гласи: 
„Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување во случај на повреда на работа и профе-
сионално заболување се утврдува на 0,7%. 

Од Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Титов Велес, 26. I 1972 година. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителот Љубен Спасовски, од село Долно Ли-
сиче, Скопско, против тужената Спасовска, родена 
Трајковска Васа, порано од село Долно Лисиче, се-
га на работа во Шведска, со непозната адреса, за 
развод на брак. 

Се поканува тужената Васа Спасовска, по тат-
ко Трајковска, да се јави во овој суд или да ја 
достави својата адреса, во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас. Во противно судот ќе 
и определи старател кој ќе ја застапува до окон-
чувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 473/71. (6) 

Пред Окружниот суд во Скопје, во тек е по-
стапката по правната работа на тужителката Дра-
гица Пешиќ, родена Миловановиќ, од Скопје, сега 
во Шингао — Западна Германија, против тужениот 
Петар Пешиќ, од Скопје, сега со непозната адреса 
во Западна Германија, за развод на брак, под П. бр. 
2435/71. 

Се задолжува тужениот Петар Пешиќ, од татко 
Стојан, во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот, да се јави во судот лично или да ја соопшти 
својата сегашна адреса. .Во противно на тужениот 
ќе му биде одреден привремен старател, во смис-
ла на чл. 76 став 2 а во врска со член 77 од ЗПП, 
кој ќе ги застапува неговите интереси во предмет-
ниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2435/71 од 
31. I. 1972 година. (7) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Малинкова Виолетка, од Штип, поднесе до овој 
суд тужба за развод на брак против Саздов Си-
меон, од Свети Николе, а сега со непозната адреса. 
Бидејќи адресата и местожителство^ на туже-
ниот ,се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 

весник на СРM", да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противен случај судот по службена 
должност ќе му ја одреди за застапник Ружа Боч-
варска. приправник во Општинскиот суд во Штип 
и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 520/70. (5) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на тужителот Давитковиќ Ми-
хаило, од Скопје, населба Сингелиќ, ул. „866" бр. 
16, против тужената Фиданка, род. Заправа Вида 
(Фиданка), со непознато место на живеење, за раз-
вод на брак, вредност 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Вида Давитковиќ, во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави 
или да ја соопшти својата точна адреса. Во про-
тивно по овој^ рок судот ќе и определи привремен, 
старател кој ќе ја застапува до правосилното окон-
чување на бракоразводната парница, а согласно со 
член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1438/71 од 
7. П. 1972 год. (14) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак, 
вредност 2.000,000 динари, заведен по тужбата на 
Стојановски Јосим, од Куманово, против тужената 
Стојановска Јаготка, од село Младо Нагоричани, 
Кумановско, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Стојановска Јаготка, да -
се јави во Окружниот суд во Скопје, во рок од 
30 (триесет) дена по објавувањето на огласот, или 
пак во истото време да ја достави својата адреса 
на судот. 

Во колку тужената Јаготка не се јави во су-
дот или не ја достави својата сегашна адреса во 
оставениот и рок до 30 дена, судот ќе и постави 
привремен старател кој ќе ги застапува нејзините 
интереси во спорот, согласно чл. 77 и 78 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1213/70 од 
7. П. 1972 год. (12) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 684, 
страна 903, книга Ш е запишано следното: Соглас-
но со решението бр. 15-21149 од 2, УП. 1971 година, 
на Собранието на град Скопје, донесено на 27-та 
заедничка седница на Градскиот собор и Собо-
рот на работните заедници, и одлуката бр. 165-02 
од 15. VI. 1971 година, на советот на Основното 
училиште „Братство единство" •— населба Драче-
во, означеното училиште се разделува и од истото 
се основаат следните училишта: 

1. Централно училиште „Братство-единство" на-
селба Драчево со подрачно училиште во село Ба -
тинци и 

2. Основно училиште „Кузман Шапкарев" — на-
селба Драчево. 

Училиштето под точка 2 од решениево ќе ра-
боти под име: Основно училиште „Кузман Шап-
карев" населба Драчево, ул. „52" б.б. (во изградба). 

Предмет на работењето на училиштето е да ги 
остварува целите на воспитувањето и образова-
нието на младите поколенија, а особено да им да-
ва на учениците основи на социјалистичко воспи-
тување на современото општо образование, да го 
помага сестраниот развој на учениците, да ги раз-
вива работните навики, да ги поттикнува и усо-
вршува личните способности на младото поколе-
ние. 

Училиштето е основано со разделување на Ос-
новното училиште „Братство-единство" — населба 
Драчево, согласно со горенаведените одлуки. 

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат -
и раздолжуваат, во границите на овластувањето, 
Видиновски Трифун, в.д, директор и Жабокова Цве-
та, сметководител. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 
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Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 111 од 9. IX. 1971 година. (1743) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 331, 
страна 357, книга П е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Шумарскиот институт во 
Скопје, Божидар Ничота, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на Шумарскиот институт •— 
Скопје е назначен инженер Трајко Николовски, со 
одлуката бр. 261/6 од 30. X, 1970 година, на сове-
тот, на одржаната седница на 30. X. 1970 годи-
на, кој во иднина ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници и тоа: Стамат 
Трпков, економ-книговодител и Андигон Цали, за-
меник директор, сметано од 17. XI. 1970 год. 

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

бр. 153/70 од 9. IX. 1971 год. • (1745) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 331, 
страна 359, книга П е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на Шумарскиот институт 
во Скопје, Трајко Николовски, со решението бр. 
300/6 од 22, УП. 1971 година е назначен за дирек-
тор и како таков ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува — истиот, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Стамат Трпков, економ-книго-
водител, и Андигон Цали, заменик директор, сме-
тано од 30. УШ. 1971 година. 

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

бр. 112 од 15. IX. 1971 година. (1744) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 613, 
страна 557, книга П е запишано следното: Прези-
мето на потписникот на Сеизмологиката опсерва-
торија на Универзитетот во Скопје, Илиева Зора, 
се менува и се запишува како Јовановиќ Зора, 
согласно со изводот од матичната книга на вен-
чаните, издадена од 22. Ш. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 84 од 20. IX. 1971 година. (1746) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 184, 
страна 960, книга I е запишано следното: Досе-
гашната фирма на Педагошката гимназија „Никола 
Карев" — Скопје, согласно со одлуката бр. 01-311 
од 14. У. 1971 година на советот се менува и ќе 
гласи: Гимназија „Никола Карев" — Скопје поради 
преориентација и тоа од 1. IX. 1970 година. 

На досегашниот потписник на Гимназијата 
Апостолов Атанас, согласно со одлуката бр. 02-805 
од 31. УШ. 1971 година, на советот, му престанува 
правото за потпишување поради пензионирање. 

За нов потписник на Гимназијата „Никола 
Карев" — Скопје, согласно со гореназначената од-
лука се назначува Маџиде Касапи, режисер, кој 
гимназијата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, заедно 
со старите потписници Арсовски Александар — 
директор, и Вукашин Ристевски, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 114 од 5. X. 1971 г. (1801) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 683, 
страна 899, книга Ш е запишано следното: Соглас-
но со решението бр. 15-21149 од 2. УП. 1971 годи-
на, на Собранието на град Скопје, донесено на 
27-та заедничка седница на Градскиот собор и Со-
борот на работните заедници и одлуката бр. 165-02, 
од 15. VI. 1971 година, на советот на Основното 
училиште „Братство-единство" населба Драчево. 
Означеното училиште се разделува и од истото се 
основаат следните училишта: Централно училиште 

„Братство-единство" населба Драчево — Скопје, со 
подрачно училиште во село Батинци и Основно 
училиште „Кузман Шапкарев", населба Драчево. 

Централното училиште ќе работи под име: 
Централно основно училиште - „Братство-единство" 
населба Драчево, ул. „2" бб —- Скопје. 

Предмет на работењето на Централното учи-
лиште е да ги остварува целите на воспитување-
то и образованието на младото поколение, особено 
да им дава на учениците основа на социјалистичко 
воспитување и за современо образование, да го 
помага сестраниот развој на учениците, да ги раз-
вива работните навики« да ги поттикнува личните 
способности на младите поколенија. 

Училиштето е основано со разделување на Ос-
новното училиште „Братство единство" — населба 
Драчево, согласно со гореназначените одлуки. 

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат, во границите на овластувањето 
Кузаревски Ристо, в. д. директор и Марковска Фа-
ница. 

Обврската пред "банката е со два потписа. 
Централното училиште „Братство единство" — 

населба Драчево е конструирано на 5. VII. 1971 го-
дина, согласно со записникот од 1-та седница на 
Советот одржана на 5. УП. 1971 година. 

Се брише од регистарот на установите од рег. 
бр. 220, страна 1103, книга I Основното училиште 
„Братство единство" — населба Драчево, поради 
разделување согласно со горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 108 од 7. IX. 1971 година. (1658) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 535, 
страна 181, книга Ш е запишано следното: На 
досегашните потписници на Електро-машински 
факултет — Скопје, деканот Петар Кард а лев и 
продеканот Рушковски Коста, согласно со одлу-
ката 02 бр. 2484 од 7. УП. 1971 година, им преста-
нува правото за потпишување поради разрешува-
ње од должност. 

За декан на Електро-машинскиот факултет —-
Скопје, согласно со одлуката на советот се именува 
проф. д-р Бранко Трпеноски, кој факултетот ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето заедно со продеканот проф. 
Горѓе Давидовиќ и продеканот проф. Драгослав 
Ранчиќ — како нови потписници и старите пот-
писници Божана Богатиновска, сметководител, и 
Бранислава Јакимова, зам. сметководител. 

Потпишувањето се врши колективно. 
Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 127 од 5. X. 1971 година. (1802) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. VI. 1971 
година, рег. бр. 8/71 е запишано под име: Комби-
нирана детска установа „8-ми март" — Струга. 
Предмет на работењето на установата е да орга-
низира дневен престој на децата од јас лена и пред-
училишна возраст, да организира забавна игра, 
заеднички живот, воспитен процес што создава ос-
нова за понатамошно правилно, умно, морално и 
естетско воспитување. 

Да соработува и да им помага на родителите 
во применувањето на современите принципи и ме-
тоди на воспитување и здравствена нега на де-
цата од јас лена и предучилишна возраст. 

Да врши предучилишно воспитување (градинка-
забавиште). 

Управител на детската установа е Илија Јо-
ванов Калановски. 

Комбинираната детска установа е основана од 
Општинската конференција за општествена актив-
ност на жените — Струга, со одлуката бр. 100 од 
17. У. 1971 година. 

Потпишувањето на установата ја врши Илија 
Јованов Калановски, управител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 44/71. (1257) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 680, 
страна 887, книга Ш е запишана под име: Матич-
на библиотека „Страшо Пииџур" — Неготино. Пред-
мет на работењето на библиотеката е да врши по-
пуларизација на книгата и истата да стане по-
блиска до читателите, да привлече што поголем 
број членови — читатели, се грижи за збогатува-
ње и обновување на книжниот фонд, се грижи за 
збогатување и обновување на книжниот фонд, се 
грижи за проширување на библиотечната мрежа 
во Општината, соработува со другите библиотеки 
во Републиката и врши низа дејности во рамките 
на Законот за библиотеките. 

Библиотеката е основана од Општинското со-
брание — Неготино, со решението бр. 01-371 од 27. 
I. 1970 година. 

Матичната библиотека „Страшо Пинџур" — 
Неготино, ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето Цвета Ни-
колова, в.д. директор. 

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

бр. 71 од 26. УП. 1971 година. (1282) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, 
страна 361, книга Ш е запишан под фирма: Меди-
цински факултет — Скопје — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Ин-
ститут за трансфузиологија и хематологија во 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. Предмет на рабо-
тењето на Институтот е прибирање и конзервира-
ње на крв од доброволни дарители, лабораториски 
анализи на крвта, амбулантно и стационари ле-
кување на болни со крвни заболувања, производ-
ство на тераписки раствори, изведување на на-
става со студенти по медицина и стоматологија на 
научноистражувачка работа. 

.Раководител на Институтот е проф. д-р Ванчо 
Ковачев, в.д. директор. 

Институтот е основан од советот на факулте-
тот, со одлуката^ бр. 01-530 од 20. IV. 1971 година. 

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Васко Чачевски и Стојмир Карчев-
ски. • 

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

бр. 87 од 23. УП. 1971 година. (1283) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 875, книга Ш е запишано под име: Студент-
ски центар — Скопје — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — бифе во 
Скопје, Земјоделско-шумарски факултет — Скопје. 

Предмет на работењето, на бифето е послужу-
вање со алкохолни и безалкохолни пијалоци, и 
едноставни јадења и слатки. 

Бифето е основано од советот на работната за-
едница, со одлуката бр. 01-834/1 од 18. УП. 1970 
година, од одржаната седница на 14. УП. 1970 год. 

Раководител на бифето е Арсовска Деса. 
Бифето во Скопје ќе го потпишува, задол-

жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 49 од 13. УП. 1971 година. (1284) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 681, 
страна 891, книга III е запишан под фирма: Клуб 
на стопанствениците на Македонија — Скопје, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 25. Предмет на работењето 
на Клубот е: 

а) да се грижи за обезбедување услови за де-
ловно договарање, меѓусебно поврзување, одржува-
ње деловни средби на членовите на клубот; 

б) да организира курсеви и семинари; 
в) да организира состаноци и предавања; 
г) прикажување филмови за најновите и со-

времени сознанија постигнати во стопанството. 

В.д. директор на Клубот е Спасе Черепналков-
ски. 

Клубот на стопанствениците <е основан од Сто-
панската комора на Македонија, со одлуката бр. 
02-1721/1 од 5. IV. 1971 година. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Миладински Миодраг, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Клубот на стопанствениците на Македонија — 

Скопје е конституиран на 6. VII. 1971 година, со за-
писникот од 1-та седница на Собранието одржана 
на 6. УП. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 86 од 6. УШ. 1971 година. (1457) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 682,, 
страна 895, книга Ш е запишано под име: Спе-
цијално основно училиште „Иднина" — Скопје 
Бутел П (во основање). Предмет на работењето 
на Специјалното училиште е да организира основ-
но образование на деца што се категоризирани и 
евидентирани според посебни прописи за категори-
зација и евиденција на децата попречени во пси-
хичкиот развиток; да се грижи за отстранувањето 
или ублажувањето на пречките или недостатоците 
во нивниот психички развиток; да ги насочува, 
подготвува и оспособува за работа и занимање што 
најмногу им одговара на нивните склоности и мож-
ности; да им овозможува активно да учествуваат 
во стопанскиот и општествениот живот. 

Специјалното основно училиште е основано од 
Собранието на град Скопје, со решението бр. 
07-22023, донесено на 5-тата заедничка седница на 
Градскиот и Просветно-културниот собор, одржана 
на 18. VI. 1971 година. 

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Нако Илиевски, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 89 од 23. УШ. 1971 година. (1589) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 687, 
страна 919, книга Ш е запишано под фирма: Ос-
новно училиште „Браќа Рамиз Хамид" — Скопје, 
ул. „Нов живот" населба Шуто Оризари. Пред-
мет на работењето на училиштето е да ги оства-
рува целите на воспитувањето и образованието на 
младото поколение, особено да им дава на уче-
ниците социјалистичко воспитување и современо 
општо образование, да го помага сестраниот раз-
виток на учениците, да ги поттикнува и усовршу-
ва личните способности на младото поколение. 

Училиштето е основано со разделување на Ос-
новното училиште „26 јули" населба Шуто Ориза-
ри, согласно со одлуката бр. 02-154 од 9. VI. 1971 
година, на советот и решението бр. 15-21150 од 
2. УП. 1971 година, за дадена согласност на Собра-
нието на град Скопје. 

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, Садедин Хаџикуне, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 106 од 8. X. 1971 година. (1828) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 685, 
страна 907, книга Ш е запишана под фирма: За -
едница на научно-истражувачките организации на 
Македонија — Скопје. Предмет на работењето на 
Заедницата е: 

— да расправа за прашањата од општ интерес 
за научно-истражувачката работа и научните уста-
нови во СР Македонија и да дава предлози и 
мислења; 

— да го следи и да го помогне развитокот на 
научно-истражувачката дејност во СР Македо-
нија; 
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— да ја поттикнува меѓусебната соработка на 
своите членови во решавањето на прашањата што 
се од заеднички интерес за нив; 

—• да соработува во програмирањето на науч-
ноистражувачката работа и да ја координира 
дејноста на своите членови во врска со програми-
рањето; 

— да се грижи за планското подигање на 
научно-истражувачките кадри и за нивното усо-
вршување, и во таа смисла да дава соодветни 
предлози и мислења; 

—• да дава мислења и предлози за финансира-
ње на научно-истражувачката работа; 

•—• да дава мислење за финансискиот план на 
Републичкиот фонд за научна работа; 

— да го усогласува и унапредува работењето 
на своите членови; 

— да ги претставува своите членови во опре-
делени прашања пред органите, организациите и 
установите на комуната, Републиката и Федера-
цијата; 

— да воспоставува сама и да им помага на 
своите членови да воспоставуваат меѓународни на-
учно-стручни врски; 

—• да ја пропагира и популаризира научно-
истражувачката дејност; 

— да организира научно-стручни советувања, 
конференции, меѓусебни посети и размена на до-
машни и странски стручњаци; 

— да ги помага своите членови во создава-
њето на материјалната база; 

— да соработува во изработката на нацрти — 
прописи, од областа на научно-истражувачка ра-
бота што ги подготвуваат другите органи; 

•—- да соработува во изработката на нацрти — 
прописи од областа на научно-истражувачката ра-
бота што ги подготвуваат другите органи; 

— да врши други задачи што ќе произлезат 
од редовната активност на своите членови. 

Заедницата на научно-истражувачКите органи-
зации на Македонија Скопје ја сочинуваат член-
ките и тоа: Институтот за македонски јазик —• 
Скопје, Институтот за национална историја — 
Скопје, Институтот за фолклор — Скопје, Економ-
скиот институт — Скопје, Институтот за социо-
лошки и политичко-правни истражувања — Скоп-
је, Заводот за водостопанство — Скопје, Геолош-
киот завод — Скопје, Заводот за испитување на 
материјали — Скопје, Заводот за студии и проек-
тирање — Скопје, Земјоделско-испитателниот за-
вод — Скопје, Заводот за овоштарство — Скопје, 
Шумарскиот институт — Скопје, Заводот за рибар-
ство — Скопје, Заводот за сточарство — Скопје, 
Ветеринарниот институт — Скопје, Технолошко-
металуршкиот факултет — Скопје, Природно-на-
учниот музеј — Скопје и Заводот за организација 
и унапредување на градежништвото и неметалната 
индустрија — Скопје, со одлуката на основачкото 
собрание од 20. ХП. 1965 година. 

Заедницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува инж. Крум Хололчев, претседател, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 15/66 од 23. IX. 1971 година. (1742) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 689, 
страна 927, книга III е запишана под име: Редак-
ција на списанието „Просветена жена" — Скопје, 
Градски парк, барака бр. 2. Предмет на работењето 
на редакцијата е издавачка дејност — издавање 
на месечното списание за општествената положба 
на жената во Македонија под име „Просветена 
жена"; издавање на политички, популарни- и друг 
вид изданија наменети за жените. 

Редакцијата е основана од Републичката кон-
ференција за општествена активност на жените на 
Македонија, со одлуката бр. 06-124/1 од 30. IX. 1971 
година. 

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Розика Бак, одговорен уредник, Да-

ница Никшиќ и Душанка Митрушевска, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 128 од 15. X. 1971 година. ' (1849) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 690, стра-
на 931, книга Ш е запишана следната пререгистра-
ција: Учителска школа „Зеф Љуш Марку" " — 
Скопје, Карпуш Ш. Предмет на работењето на Учи-
телската школа е од воспитно-образовен карактер. 

Учителската школа е основана од Собранието 
на град Скопје. 

Школата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Реџеп Бајрами, директор, во границите 
на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Согласно со одлуката бр. 02-1273 од 4. IX. 1971 

година, на советот досегашната фирма на горе-
сзначената установа се менува и ќе гласи: Гимна-
зија „Зеф Љуш Марку" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 58 од 18. X. 1971 година. (1916) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 691, 
страна 935, книга Ш е запишана следната прере-
гистрација: Економски факултет — Скопје, ул. 
„Партизанска" б.б. Карпош Ш. Предмет на работе-
њето на факултетот е научен и наставен карактер, 
од областа на економските науки. 

Економскиот факултет е основан со разделува-
ње на Економскиот и Правниот факултет од Прав-
но-економскиот факултет на Универзитетот во 
Скопје, согласно со одлуката бр. 163 од 18. VI. 
1965 година, на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија — Скопје. 

Факултетот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето д-р 
Данчо Зографски, декан на Економскиот факултет 
во Скопје. 

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

бр. 113 од 28. X. 1971 година. (1217) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 276, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Единицата за 
стопанисување со станбени згради и деловни про-
стории во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 130, на 
Претпријатието 'за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје Слободан Герогхки е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на гореспоменатата единица е 
назначен Аџикимов Борис, кој истата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпис-
ник Илија Божиновски, директор на стопанско-
сметководниот сектор на претпријатието „Треска" 
— Скопје, сметано од 6. X. 1969 година. 

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

бр. 898/69 од 30. VI. 1970 година. (1274) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 844, страна 371, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот в.д. раководител на Складот во 
Скопје, ул. „Романија" на „Словенијалес" — Љуб-
љана Левковски Панче, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на споменатиот склад е назна-
чен Гашовски инж. Ефтим, кој истиот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 18. IV. 1970 година. 

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

бр. 359/69 од 13. УП. 1970 година. (1281) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 844, страна 1065, книга Ш е запишано 
следното: На досегашниот раководител на Складот 
во Скопје на улица „Романија" бб на „Словенија-
лес" — Љубљана, Ивановски Димко, му престану-
ва правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За в.д. раководител на Складот во Скопје е 
назначен Левковски Панче, кој истиот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето од 8. УП. 1969 година. 

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

бр. 623/69 од 14. I. 1?70 година. (1282) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. V. 1971 година, рег. бр. 33/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. 
„Маршал Тито" бр. бб, на Автотуристичкото прет-
пријатие „Галеб" — Охрид. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на големо и мало на 
авто-делови, авто-прибор и алат и автогуми. 

Раководител на продавницата е Назимовски 
Фуад. 

Продавницата е основана од Автотуристичкото 
претпријатие „Галеб" — Охрид, со одлуката бр. 
02-1393 од 24. IV. 1971 година на работничкиот 
совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 259/71.. (1214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 201, страна 433, книга П е запишана под 
фирма: Набавно-продажна задруга „Треска" — 
Горче Петров — Продавница во населбата Шуто 
Оризари, Нов Пазар, локал број 3 — Скопје. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Набавно-продажната задруга „Треска" — Гор-
че Петров, со одлуката бр. 14 од 15. I. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Бајрамовски 
Ибраим. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 57 од 18. VI. 1971 година. (1232) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 728, книга VI е запишано след-
ното: Угостителско претпријатие „Метропол" — 
Скопје — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Б и ф е „Пивара" — Скопје, 
ул. „Пивара". Предмет на работењето на бифето е 
точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
со скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" — Скоп-
је, со одлуката бр. 02-3016 од 31. X. 1970 година, од 
одржаната седница на 4. VI. 1969 година. 

Раководител на бифето е Дуковски Славе. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 883/70 од 14. VI. 1971 година. (1234) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 627, книга VI е запишана под 
фирма: „Метропол" — угостителско претпријатие 

—• Скопје — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Б и ф е во Скопје, (бен-
зинска пумпа — Автокоманда). Предмет на работе-
њето на бифето е точење на алкохолни и безалко-
холни пијалоци, со скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
„Метропол" — угостителско претпријатие „Метро-
пол" — Скопје, со одлуката бр. 02-3016 од 31. X. 
1970 година, од одржаната седница на 4. VII. 1969 
година. 

Раководител на бифето е Дуковски Славе. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 884/70 од 11. VI. 1971 година. (1235) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 728, книга VI е запишано под 
фирма: „Метропол" — Угостителско претпријатие 
— Скопје — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Б и ф е (Локотоварна ста-
ница) — Скопје — Маџари. Предмет на работење-
то на бифето е точење на алкохолни и безалко-
холни пијалоци, со скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
„Метропол" — угостителско претпријатие — Скоп-
је, со одлуката бр. 02-3016 од 31. X. 1970 година, 
од одржаната седница на 4. VI. 1969 година. 

Раководител на бифето е Николовски Трајче. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 885/70 од 11. VI. 1971 година. (1236) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 728, книга VI е запишано под 
фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" — 
Скопје —- Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Б и ф е — „Христијан Кар-
пош" во Скопје, ул. „Христијан Карпош" б.б. Пред-
мет на работењето на бифето е точење на алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, со скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" — Скоп-
је, со одлуката бр. 02-3016 од 31. X. 1970 година 
од одржаната седница на 4. VI. 1969 година. 

Раководител на бифето е Дуковски Славе. 
Бифето во Скопје ќе го потпишува, задолжува 

и раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 886/70 од 14. VI. 1971 година. (1237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 728, книга VI е запишано под 
фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" — 
Скопје — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Б и ф е „Тафталиџе" — 
Скопје, до западната топлана. Предмет на работе-
њето на бифето е точење на алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, со скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" — Скоп-
је, со одлуката бр. 02-3016 од 31. X. 1970 година. 

Раководител на бифето е Николовски Никола. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд. во Скопје, Фи. 
бр. 912/70 од 14. VI. 1971 година. (1238) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. VI. 1971 година, рег. бр. 26/71, книга I е запи-
шано под фирма: Трговско претпријатие на голе-
мо и мало „Црна Река" — Битола. Предмет на ра-
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ботењето на претпријатието е промет со сурова 
кожа и волна, готова кожа и крзно, производи од 
гума, пластика и скај, земјоделски производи, гра-
дежен материјал, ХТЗ опрема, суров памук, жива 
стока и живина, вештачки ѓубрива и хемиски за-
штитни средства за земјоделството на големо и 
мало. 

Претпријатието настана со издвојувањето на 
погонот за откуп на сурова кожа и волна — Би-
тола, на Индустријата за кожи „Борис Кидрич" — 
Битола, со одлуката на работничкиот совет бр. 
10/Р од 28. V. 1971 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Стојан Ле-
вевски, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 284/71. (1248) 

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

на 3. VI. 1971 година, рег. бр. 25/71, книга I е 
запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. 
„Маршал Тито" бр. 131, на Фабриката за кекси, 
чоколада и бонбони „Соко-Нада-Штарк" — Бео-
град — Предмет на работењето на продавница^ е 
промет на свои производи, кекси, чоколада и чо-
коладни производи, ратлуци, разни вафел произ-
води, желе производи, разни н а п о л и т а н о , овош-
ни колачи и ел. како и кафе, флаширани алко-
холни пијалоци, како дополнение. 

Раководител на продавницата е Петрих Ми-
хајло. 

Продавницата е основана од Фабриката за кек-
си, чоколада „Соко-Нада-Штарк" — Београд, со 
одлуката на работничкиот совет бр. 217 од 13. X. 
1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја 
потпишува и фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 288/71. (1249) 

„Орде Тутески" бр. 5, на Инвалидското претприја-
тие „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на сите видови безал-
кохолни пијалоци, пиво, сладолед, чоколада и на-
политанки. 

Раководител на продавницата - е ' Блажеска 
Нада. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие „Прилеп" од Прилеп, со одлуката бр. 
128 од 12. V. 1971 година, на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 305/71. (1252) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 3. VI. 1971 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 182, на Земјоделско-индустри-
скиот комбинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сел-
скостопански производи,, колонијални стоки, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, јајца, зеленчук 
како и овошје. 

Раководител на продавницата е Трај коски Бла -
гоја. 

Продавницата е основана од З И К „Прилеп" од 
Прилеп, со одлуката бр. 06-1901/3 од 23. I. 1971 го-
дина на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 287/71. (1253) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 3. VI. 1971 година, рег. бр. 25/71, книга I е за-
пишан под фирма: Централен магазин — Битола, 
булевар „Први Мај" бр. 245, на Фабриката за кек-
си, чоколада и бонбони „Соко-Нада-Штарк" — 
Београд. Предмет на работењето на централниот 
магазин е раскладиштување и промет на големо со 
свои производи; кекси, чоколадни производи, раз-
ни вафел производи, наполитанки и производи од 
своите коминтенти. 

Раководител на централниот магазин е Петрих 
Михајло. 

Централниот магазин е основан од Фабриката 
„Соко-Нада-Штарк" — Београд, со одлуката бр. 113 
од 27. IV. 1971 година, на работничкиот совет. 

Централниот магазин ќе го потпишува истото 
лице што ја потпишува и фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 289/71. (1250) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. VI. 1971 година, рег. бр. 5/59, книга П е запи-
шано следното: Продавница во Прилеп, ул. „Борка 
Талески" бр. 72, на Конфекцијата „Солидност" — 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на јоргани, посте ли, перници и слично. 

Раководител на продавницата е Николоски 
Тоде. 

Продавницата е основана од К о н ф е к ц и ј а „Со-
лидност" — Прилеп, со одлуката бр. 02-968 од 9. 
IV. 1971 година, на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и конфекцијата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 293/71. (1251) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. VI. 1971 година, рег. бр. 123/55, книга П е 
запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. VI. 1971 година, рег. бр. 8/55, книга П е за-
пишана под фирма: Продавница број 37 во При-
леп, ул. „Кузман Јосифовски", на Трговското и 
посредничко претпријатие „Моноверзал" — Прилеп, 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на текстил, текстилна галантерија, конфек-
ција, кожна галантерија и парфимерија. 

Раководител на продавницата е Златко Или-
оски. 

Продавницата е основана од Трговското и по-
сред нинко претпријатие „Моноверзал" — Прилеп, 
со одлуката на работничкиот совет од 16. I. 1971 
година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 301/71. , (1254) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. VI. 1971 година, рег. бр. 8/55; книга П е за-
пишана под фирма: Продавница број 39 во При-
леп, ул. „Републиканска" бр. 45, на Трговското и 
посредничко претпријатие „Моноверзал" — При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на електроапарати за домаќинството. 

Раководител на продавницата е Благоја Куз-
. мановски. 

Продавницата е основана од Трговското и по-
сред нинко претпријатие „Моноверзал" — Прилеп, 
со одлуката на работничкиот совет од 16. IV. 1971 
година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 302/71. _ _ _ _ _ _ _ (1255) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. VI. 1971 година, рег. бр. 8/55, книга П е за-
пишана под фирма: Продавница број 38 во При-
леп, ул. „Маршал Тито" бр. 104, на Трговското и 
посредничко претпријатие „Моноверзал" — При-
леп. Предмет на работењето н& продавницата е 
продажба на автоделови, прибор за алат и моторни 
возила. 
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Раководител на продавницата е Цене Бош-
коски. 

Продавницата е основана од Трговското и по-
с р е д н и н е претпријатие „Моноверзал" — Прилеп, 
со одлуката на работничкиот совет од 16. IV. 1971 
година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 303/71, (1256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 705, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Организација во состав на 
Здруженото претпријатие „Македонија" — Скопје 
— Самостојна организација на здружен труд со 
својство на правно лице „Агро Скопје" — Скопје 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Валандово, ул. „Маршал Тито" бр. 
54, со откупни пунктови во Валандово, Пирава, 
Удово, Миравци и Брајковци. 

Предмет на работењето на организацијата е от-
куп и пласман на сите видови земјоделски произ-
води, овошје, зеленчук, сите видови ѓубрива, сточ-
на храна како и кооперирање со индивидуални 
производители, согласно со регистрацијата, со ре-
шение Фи. бр. 141/71. 

Раководител на организацијата е Николов 
Ефтим. 

Организацијата е основана од Самостојната ор-
ганизација на здружен труд со својство на правно 
лице — Скопје при З И К „Скопско ПолеФ — Скоп-
је, со одлуката бр. 03-1246 од 9. IV. 1971 година. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува основачот, во границите на овласту-
вањето. 
бр. 642 од 7. VII. 1971 година. (1302) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 329, страна 751, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за индустриски сто-
ки на мало „Кармин" — Скопје — Организација 
на здружен труд без својство на правно лице — 
Продавница во Ѓорче Петров, ул. „Маршал Тито" 
бб. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мало на парфимериско-козметички сред-
ства, бижутерија, кинкалерија, кожна — гумена и 
пластична галантерија, детски играчки, часовници & 
накити. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за индустриски 
стоки- на мало „Кармин" — Скопје, со одлуката 
бр. 83 од 9. VI. 1967 година, од одржаната седница 
на 5. VI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Костовска 
Евдокија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 716 од 6. VII. 1971 година. (1303) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1057, страна. 660, книга VI е запишана 
под фирма: „Трго Вардар" — трговско претприја-
тие на големо и мало за купопродажба и посреду-
вање на моторни возила, градежен материјал, зем-
јоделски производи и индустриска стока — Скопје 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница број 5 во Ѓорче Пет-
ров, ул. „Илинденска" бр. 12. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на колонијално-
прехранбени производи. 

Продавницата е основана од советот на работ-
ната заедница, со одлуката од одржаната седни-
ца на 14. X. 1970 година-

Раководител на продавницата е Андоновски 
Тоде. 

Продавницата број 5 во Ѓорче Петров ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 982 од 24. VI. 1971 година. (1304) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 523, страна 1155, книга П е запишана под 
фирма: Претпријатие за откуп на земјоделски 
за производи и друга стока од широка потрошувач-
ка на мало и големо „Југо Вардар" — Гевгелија 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница број 5 во Гевгелија, 
ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 1. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е трговска дејност на мало 
•—. промет со семенски материјал, заштитни сред-
ства, вештачки ѓубрива и разни земјоделски 
алатки. 

Продавницата е основана од Советот на работ-
ната заедница, со одлуката бр. 465 од 13. Ш. 1970 
година од одржаната седница на 5. I. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Ичева Стојна. 
Продавницата број 5 во Гевгелија ќе ја потпи-

шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие. 

Се запишува во регистарот на претпријатија-
та и дуќаните, рег. бр. 523, страна 1155, книга П и 
продавницата под фирма: Претпријатие за откуп 
и пласман на земјоделски производи и друга стока 
од широка потрошувачка, на мало и големо „Југо 
Вардар" — Гевгелија — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Продавница 
број 6 во Гевгелија, ул. Таља Бикова" б.б. Предмет 
на работењето на продавницата е вршење на тргов-
ска дејност на мало — промет со колонијална сто-
ка, млечни производи и сувомесни производи. 

Продавницата е основана од советот на работ-
ната заедница „Југо-Вардар" — Гевгелија, соглас-
но со одлуката бр. 2073 од 31. ХП. 1969 година од 
одржаната седница на 21. X. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Венов Јордан. 
Продавницата број 6 во Гевгелија, ќе ја пот-

пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 227/70 од 13. VII. 1971 година. (1305) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 729, книга VI е запишана под 
фирма: Угостителска работна, организација „Ме-
тропол" — Скопје — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Работна еди-
ница „Стари Дојран" — во Стари Дојран, Гевге-
лија. Предмет на работењето на работната единица 
е пружање на угостителски услуги од сместува-
ње, исхрана, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
како и сите други видови на угостителски услуги. 

Работната единица е основана со присоедину-
вање на Угостителската работна организација 
„Пелистер" — Скопје кон Угостителската работ-
на организација „Метропол" — Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 10 од 9. VII. 1970 година. 

Раководител на работната единица е Нанов 
Ристо. 

Организацијата на здружен труд без својство 
на правно лице — работна единица „Стари Дојран" 
во Стари Дојран, ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. -

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 214/70 од 6. VII. 1971 година. (1306) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 566, страна 333, книга П е запишан под 
фирма: ЕИ Електронска индустрија — Ниш —. 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Технички сервис во Гевгелија, 
ул. „Маршал Тито" бр. 92. Предмет на работењето 
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ка сервисот е сервисно одржување на сите произ-
води на фабриката кои се во составот на Елек-
тронската индустрија во гарантниот и вонгарант-
ниот рок; сервисно одржување на производите од 
дејноста на претпријатието, а произведени од дру-
ги производители ов гарантниот и вонгарантниот 
рок; сервисно одржување на производите кои прет-
ставуваат дополнителен асортиман на производите 
на Електронската индустрија; монтажа на сите 
производи на фабриките кои се во состав на Елек-
тронската индустрија и на производите од други 
производители од дејноста на претпријатието, ка -
ко и производите кои се дополнение на асортима-
нот на производите на Електронската индустрија 
— Ниш. 

Сервисот е основан од работничкиот совет на 
ЕИ Електронската индустрија — Ниш, со одлука-
та бр. 364-01/16 од 20. IX. 1969 година, од одржа-
ната седница на 29. IX. 1969 година. 

Раководител на сервисот е Јовиќ Живоина Ви-
доје. 

Техничкиот сервис во Гевгелија ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува Јовиќ Живоина 
Видоје, раководител, во границите на овластува-
њето. 

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

бр. 978/70 од 11. VI. 1971 година. (1307) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ЗОО, страна 1277, книга I е запишана под 
фирма: Трговска работна организација за промет 
со индустриски стоки и нафтени деривати на го-
лемо и мало „Техно-петрол" — Тетово — Орга-
низација на здружен труд без својство на правно 
лице — Бензинска пумпа во село Маврови Анови. 
Предмет на работењето на бензинската пумпа е 
промет со сите видови на нафтени деривати и 
авто-делови од јавен карактер, што е предмет на 
работење на работната организација. 

Бензинската пумпа е основана од работничкиот 
совет на Трговската работна организација за про-
мет со индустриски стоки и нафтени деривати на 
големо и мало „Техно-петрол" — Тетово, со одлу-
ката бр. 0201-4781/3 од 21. X. 1968 година, од одр-
жаната седница на 21. X. 1968 година. 

Раководител на бензинската пумпа е Симевски 
Симе. 

Бензинската пумпа ќе ја потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 893/70 од 8. VII. 1971 година. (1308) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организаци, на 
21. IV. 1971 година, рег. бр. 5/71, книга П е запи-
шано под фирма: Занаетчиско услужно претпри-
јатие „Благоја Митрески" во Струга. Предмет на 
работењето на претпријатието е продажба на мало: 
на електро-материјали и опрема за домаќинството, 
сервис за радио и телевизија, шпорети и ф р и ж и -
дери и електро-изолации. 

Претпријатието е основано од Месната заедни-
ца Таш-Моруништа, со одлуката бр. 6/4-1 од 3. IV. 
1971 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Димовски 
Цеље, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 242/71. (999) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ЗОО, страна 429, книга П е запишана под 
фирма: Трговска работна организација за * промет 
со индустриски стоки и нафтени деривати на го-
лемо и мало „Техно-петрол" — Тетово — Органи-
зација на здружен труд без својство на правно ли-
це — Бензинска пумпа во Гостивар, ул. „ЈНА" 

бб. Предмет на работењето на бензинската пумпа 
е продажба на нафта и нафтени деривати. 

Бензинската помпа е основана од работничкиот 
совет на Трговската работна организација за про-
мет со индустриски стоки и нафтени деривати на 
големо и мало „Техно-петрол" — Тетово, со одлу-
ката бр. 0201-4781/1 од 21. X. 1968 година, од одр-
жаната седница на 21. X. 1968 година. 

Раководител на бензинската пумпа е Војо Си-
надиновски. 

Бензинската пумпа во Гостивар ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 894/70 од 6. УП. 1971 година. (1309) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 685, книга VI е запишана под 
фирма: „Инпрес" — трговско претпријатие за про-
мет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Супермаркет — Куманово. Предмет 
на работењето на организацијата е продажба на 
парфимерија, позамантерија, бижутерија и козме-
тика, готова конфекција, индустриско-прехранбени 
стоки, месо и производи од месо, млеко и произ-
води од млеко, овошје и зеленчук, кожна галан-
терија, електро-уреди за домаќинство и други пред-
мети за домашни потреби и др. 

Организацијата е основана од работничкиот со-
вет на „Инпрес" — трговско претпријатие за про-
мет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје, 
со одлуката бр. 02/5093 од 14. VI. 1969 година, од 
одржаната седница на 14}. VI. 1969 година. 

Раководител на организацијата е Трајковски 
Драгутин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 176 од 30. УП. 1971 година. (1310) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94. страна 370, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие на големо и мало за промет со мешани 
стоки и застапување на странски фирми — Ѓорче 
Петров — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница во Куманово, 
ул. „Доне Божинов" бр. 32. Предмет на работење-
то на продавницата е продажба на прехранбено-
индустриски стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие на големо и мало со мешани стоки и за-
стапување на странски фирми — Ѓорче Петров, со 
одлуката бр. 1228 од 28. УШ. 1970 година, од одр-
жаната седница на 5. X. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Бошковски 
Илија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 962/70 од 29. УП. 1971 година. (1311) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 103, страна 565, книга I е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Цане Арсов" село 
Живење, Кумановско. Предмет на работењето на 
задругата е обработка на земјоделски површини, 
производство на земјоделски култури и коопери-
рање со приватни земјоделски производители. 

Задругата е основана од задругарите: Гиев Ми-
ланов Мире, Спасовски Гаврилов Русе, Спасовски 
Гаврилов Диско, Сарафимов Владев Љубе, Митев-
ски Трајанов Драге, Цветановски Аврамов Тра ј -
че, Арсовски Салтиров Стајеч, Арсовски Владев То-
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ме, Арсовски Миланов Илија, Јорданов Лазев Пе-
тре. Јорданов Колев Трајан, Иванов Кирев Трипун, 
Стојановски Трајков Герасим, Насевски Петров 
Драган, Сарафимовски Владев Стојанче, Сарафи-
мовски Тимев Тодор, Ивановски Миланов Страхил, 
Петковски Денков Андре, Јовановски Блажев До-
се, Јовановски Блажев Илија, Милановски Трип-
чев Драган, Милановски Трипчев Пенчо, Мила-
новски Трипчев Гоше, Андоновски Божинов Ки-
ро, Трајков Чипев Гоне, Јаневски Масев Димитар, 
Китанов Јосев Дане, Пасковска Димчева Мара, 
Китановски Манев Денко, Гелев Јосев Никола, Ге-
лев Јосев Иван, Кузевски Трајанов Миле и Траја-
нов Милев Борко, согласно со одлуката на осно-
вачкото собрание, донесена на 24. I. 1970 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат, .задолжуваат и 
раздолжуваат Димчевски Русе, в.д. директор, Тра-
јановски Стоје и Арсовски Трајан. 

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

бр. 354 од 22*. VI. 1971 година. (1312) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, . страна 305, книга I е запишана под 
фирма: „Бистра" — трговско претпријатие на го-
лемо — Кичево — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Мешана продав-
ница „Пазариште" — Кичево, ул . „Маршал Тито" 
бб. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мало на прехранбено-индустриски стоки, 
земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и текстил. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Бистра" 
— Кичево, со одлуката бр. 07-1142/1-67 од 14. XI. 
1967 година, од одржаната седница на 14. XI. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Наумовски 
Трпе. 

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

ОД Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 822/70 од 1. УП. 1971 година. (1313) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 763, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско«-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот зем-
јоделски прехранбен комбинат „Македонија" —• 
здружено претпријатие за производство, преработ-
ка и промет на земјоделско-прехранбени производи 
— Скопје — Организација на здружен .труд без 
својство на правно лице — Продавница во село 
Стрелци, Кичево. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на индустриеко-прехранбени 
производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — работна ор-
ганизација на здружен труд во својство на правно 
лице „Кичево" —• Кичево, со одлуката бр. 241/3 од 
17. VI. 1971 година, од одржаната седница на 16. III. 
1971 година. 

Раководител на продавницата е Илазоски Ха-
лил. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 708 од 17. VI. 1971 година. (1314) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 763, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот зем-
јоделско-прехранбен комбинат „Македонија" — 
здружено претпријатие за производство, преработ-
ка и промет на земјоделско-прехранбени производи 

— Скопје — Продавница во Кичево, ул. „Маршал 
Тито" бр. 131. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на железарија и уреди за до-
маќинството. 

Продавницата основана од З И К „Скопско По-
ле" — Скопје — работна организација на здружен 
труд „Кичево" — Кичево, со одлуката бр. 241/3 од 
17. VI. 1971 година, од одржаната седница на 16. 
Ш. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Киро Коста-
диноски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 709 од 28. УП, 1971 година. (1315) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 763,. книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот зем-
јоделско-прехранбен комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, преработ-
ка и промет на земјоделско-прехранбени произво-
ди — Скопје — Организација на здружен труд со 
својство на правно лице „Кичево" — Кичево — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница во Кичево, ул. „Мар-
шал Тито" бб. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет со индустриско-прехранбени и дру-
ги земјоделски производи. 

Продавницата е основана од З И К „Скопско По-
ле" — Скопје, со присоединување кон него, на 
Земјоделското стопанство „Кичево" — Кичево, со 
решението Фи. бр. 108/71 од 18. П. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Душан Рис-
тески. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1032/70 од 30. УП. 1971 година. (1316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 153, страна 397, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо за про-, 
мет со мешани индустриски и колонијални стоки 
„Ангропромет" — Кавадарци — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница во село Шивец, Кавадарци. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на коло-
нијални мешани стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие;. на големо, со мешани 
индустриски и колонијални стоки „Агропромет" — 
Кавадарци, со одлуката од одржаната седница на 
22. IV. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Соколов Дра-
ган. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 591 од 16. VII. 1971 година. (1317) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 654, страна 847, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот, раководител на Продавницата 
број 17 во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр, 15, на 
Индустријата за облека „Алија Хоџиќ" — Сараје-
во, Рељин Петар е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За раководител на истата е ^ назначен Младе-
нов Благоја, кој продавницата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, сметано од 13. VI. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 554/69 од 8. I. 1971 година. (55) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1374, страна 405, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. директор на Услужно-
производката шивачка задруга „Базар" Скопје, 
ул. „256" Алексов Ефрем, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Услужно-производната шивач-
ка задруга „Базар" — Скопје е назначен Димитров-
ски Димо, кој истата ќ;е ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од, 15. ХИ. 1970 год. 

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

бр. 1025/70 од 7. I. 1971 година. (58) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1245, страна 1455, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Претставништво-
то во Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 5, на „Универ-
зал" — трговско претпријатие, на големо и мало — 
Штип, Поповски Војо, е разрешен од должност. 

За в. д. раководител на споменатото претпри-
јатие е назначен Луковски Петре, кој нема да би-
де потписник, а претставништвото ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува, во границите на ов-
ластувањето директорот на матичното претприја-
тие инженер Милан Милановиќ, сметано од 14. XII. 
1970 година. 

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

бр. 1014/70 од 7. I. 1971 година. (59) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 531, страна 29, книга III е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата број 13, во Валан-
дово, ул. „Моша Пијаде" бр. 1, на Фабриката за 
лесна модна конфекција „Македонка" — Штип, со-
гласно со одлуката бр. 31 од 9. IX. 1968 година, на 
работничкиот совет од одржаната седница на 9. IX. 
1968 година, се менува и гласи: Модна конфекција 
„Астибо — Македонка" — Штип — Продавница 
број 13, во Валандово, ул. „Моша Пијаде" бр. 1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 482/69 од 8. I. 1971 година. (138) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 459, страна 753, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Услужно-зана-
етчискиот центар — Титов Велес, Несторовски Спи-
ров Љубе, директор, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на споменатиот центар е на-
значен Николовски Цветко, кој истиот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со новоназначениот потписник Не-
сторовски Трајче, радио-механичар, сметано од 10. 
II. 1969 година. 

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

бр. 132/69 од 27. XI. 1970 година. (164) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 270, стража 97, книга III е запишано след-
ното: Дејноста на „Јадран" — Занаетчиско, тргов-
ско и посредничко претпријатие, на големо и мало, 
— Неготино Вардар, согласно со одлуката бр. 359 
од 25. II. 1970 година, на работничкиот совет од 
одржаната седница на 25. II. 1970 година и елабо-
ратот за економска оправданост се проширува и со 
угостителски и хотелски услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 246/70 од 4. II. 1971 година. (281) 

'Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 239, книга VI е запишано след-
ното: Организационата единица „Ладилник со кла-
ница" е,е издвојува од Претпријатие „Центроколо-
нијал —• ладилник" увоз-извоз — Скопје, поради 
присоединување кон Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Скопско Поле" — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет на Претпријатието 
„Центроколонијал —• ладилник" — увоз-извоз — 
Скопје, од 19. XI. 1970 година, и одлуката на работ-
ната заедница на организационата единица „Ла-
дилник со кланица" — Скопје од 25. XII. 1970 год. 

Воедно се издвојуваат и следните продавници: 
бр. 101, ул. „11 Октомври" бб, бр. 102., ул. „108" бр. 
4, бр. 103, ул. „Населба Драчево" бр. 6, бр. 104 ул. 
„Ѓуро Ѓоновиќ" бр. 7, бр. 105 населба Влае ул. „109" 
бр. 7, бр. 106, ул. „Ѓорѓи Димитров" бр. 2, бр. 107 
пазарче Автокоманда бб, бр. „108" населба „Бутел 
И" ул. „888" бр. 4, бр. 109 населба „Пржино" ул. 
„7", бр. НО, ул. „29 Ноември" бр. 20, бр. 111, Буле-
вар „ЈНА" бр. 31, бр. 112, населба „Лисиче" ул. 
„34" бб, бр. 113 КО-1 бр. 142;-а, бр, 114 населба „Син-
ѓелиќ" ул. „862" бр. 6, бр. 115 ул. „Гоце Делчев" 
бр. 3, бр. 116, ул. „Рузвелтова" бр. 68, бр. 117, ул. 
„Зелени Пазар" бб, бр. 118 населба Маџари И Па-
зарче, бр, 119 Булевар „ЈНА" бр. 20, бр. 120 Аеро-
дром Пазарче бб, бр. 122, ул. „192" бб Вирпазар, 
бр. 123, населба Козле, бр. 126 Зелено Пазарче, бр. 
127 Зелено пазарче, бр. 128, ул. „Рузвелтова" бр. 
68. бр. 129, ул. „85" бр. 3, бр. 133 ул. „118" бр. 49, бр. 
134, ул. „192" бр. 15, бр 141, Пазарче Драчево, и бр. 
143 ул. „Партизанска" бр. 23. 

Издвојувањето се смета од 31. XII. 1970 година. 
Досегашната фирма на претпријатието „Цен-

троколонијал —• ладилник" увоз-извоз — Скопје се 
менува и во иднина ќе гласи: „Центроколонијал" 
увоз-извоз —. Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1063/70 од 25. I. 1971 година. (202) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр; 229, страна 625, книга I е запишано след-
ното. Досегашната фирма Занаетчиско-ќурчиско 
крзнарско претпријатие „Димко Митрев" — Титов 
Велес, се менува и ќе гласи: Крзнарска индустрија 
„Димко Митрев" — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 923/70 од 8. II. 1971 година. (282) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 214, страна 1385, книга V е запишано след-
ното: Дејноста „производство на пиво и мраз" на 
Фабриката за производство на пиво — Скопје се 
менува и гласи: 

производство и продажба на пиво. Истата се 
проширува и со продажба на алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 639/70 од 13. I. 1971 година. (170) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 568, книга VI. е запишано след-
ното: Сметано од 1. I. 1971 година, кон Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје 
се присоединува издвоената од Претпријатието 
„Центроколонијал ладилник" — Скопје—• Органи-
зационата единица „Кланица и ладилник" — Скопје 
согласно со одлуката на работничкиот совет на 
З И К „Скопско Поле" - т Скопје од 18. I. 1971 го-
дина, одлуката на работничкиот совет на Претпри-
јатието „Центроколонијал —• ладилник" — Скопје 
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од 19. XI. 1970 година, и одлуката бр. 029136 од 19. 
I. 1971 година, на организационата единица „Клани-
ца и ладилник" —• Скопје под фирма: Земјоделско-
индустриски комбинат „Скопско Поле" — Скопје, 
Самостојна организација на здружен труд „Кла-
ница и ладилник" •—• Скопје, без својство на правно 
лице. Предмет на работењето на самостојната ор-
ганизација е колење на стока, ускладиштување и 
ладење; откуп и промет на стока и сточни произ-
води и овошје и зеленчук; производство и прера-
ботка: конзервирање на.месо, производство на су-
вомесни производи, преработка на црева, сушење 
на кожи, преработка на конфискати, снабдување со 
овошје и зеленчук, пулсирање на овошје и прера-
ботка на сокови; извоз на месо и месни производи. 
Услуги: ускладиштување и смрзнување на стоки: 
месо, млечни производи, овошје и зеленчук; набав-
ка и продажба на живина, обработка-класе и про-
дажба на живинско месо и пердуви, набавка, обра-
ботка и пласман на ја јца и преработки од ја јца; 
извоз на жива стока, месо и преработки • од месо, 
црева, живина, ја јца и преработки од јајца, млечни 
производи, смрзнат зеленчук и шумски плодови; 
увоз на: жива стока месо и преработки од месо, 
живина, јајца и млечни производи; извоз и увоз 
на: малини, јагоди, вишни, рибизли во смрзната со-
стојба, лов во пресна и преработена состојба (тех-
ничка и за јадење); извоз и увоз на свинска маст 
наменета за јадење и за техничка цел. 

В. д. директор на организацијата е Димитар 
Димитров. 

Организацијата е основана со присоединување 
то на издвоената од „Центроколонијал — ладил-
ник" —• Скопје, Организационата 'единица „Клани-
ца и ладилник" — Скопје кон Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Скопско Поле" —• согласно 
со цитираните одлуки. 

Организацијата на здружен труд ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат Димитар Ди-
митров, в, д. директор, крајчевски Јордан, ш е ф на 
сметководството, Дервенџи Коста, раководител на 
комерцијален сектор и Гаковски Вангел, книгово-
дител. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Воедно се присоединуваат и следните продав-

ници бр. 101 ул. „11 Октомври" бб, бр. 102 ул. „108" 
бр. 4, бр. 103 населба Драчево бр. 6, бр. 104, ул. 
„Гуро Ѓоновиќ" бр. 7, бр. 105 населба Влае ул. 
„109" бр. 7, бр. 106 ул. „Ѓорѓи Димитров" бр. 2, 
бр. 107 Пазарче Автокоманда бб, бр. 108, населба 
„Бутел П" ул. „888" бр. 4, бр. 109 населба Пржино 
бр. 7, бр. 110, ул. „29 Ноември" бр. 20, бр. 111 Бу-
левар „ЈНА" бр.. 31, бр. 112 населба Лисиче, ул. 
„34" бб, бр. ИЗ КО-1 бр. 142-а, бр. 114 населба Син-
гелиќ ул. „862" бр. 6, бр. 115 ул. „Гоце Делчев" 
бр. 3, 116 ул. „Рузвелтова" бр. 68, бр. 117 Зелени 
пазар, бр. 118 населба Маџари П пазарче бб, бр. 
119 Булевар „ЈНА" бр. 20,, бр. 120 Аеродром па-
зарче, бр. 122 ул. „192" бб Бит Пазар, бр. 123 на-
селба Козле, бр. 126 Зелено пазарче бб, бр. 127 
Зелено пазарче бб, бр. 128 ул. „Рузвелтова" бр. 68 
бр. 129 ул. „85" бр. 3, бр. 133 ул. „118" бр. 49, бр. 
134 ул. „192" бр. 15, бр. 141 Пазарче Драчево б.б., 
и бр. 143 ул. „Партизанска" бр. 23. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 65 од 28. I. 1971 година. (203) 

Окружниот стопанска суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. I. 1971 година, рег. бр. 23/68, книга I е запиша-
но следното: Работната единица млекара — Бито-
ла, на погонот Конзумна млекара — Маџари на 
ЗИК „Скопско Поле" — Петровац, се присоеди-
нува кон З И К „Пелагонија" — Битола. 

Работната единица млекара — Битола, на по-
гонот „Конзумна млекара — Маџари на З И К „Скоп-
ско Поле" — Петровац, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските органи-

зации што ги води овој суд, поради присоединува-
њето кон Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Пелагонија" — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-144 од 10. XI. 1970 година, на работ-
ничкиот совет на работната единица млекара — 
Битола, одлуката бр. 02-2276 од 30. ХП. 1970 го-
дина од работничкиот совет на З И К „Скопско По-
ле" — Скопје, погон Конзумна млекара — Скопје 
и одлуката бр. 1872 од 2. XI. 1970 година, на ра-
ботничкиот совет на З И К „Пелагонија" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 20/71. (308) 

Окружниот' стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. I. 1971 година, рег. бр. 28/66, книга I е запиша-
но следното: Се проширува дејноста на Продавни-
цата во Прилеп, ул. „Борка Талевски" бр. 32, на 
Лесковачката волнена индустрија „Летекс" ~ Лес-
ковац, уште со продажба на метражна стока — 
штофови. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Лесковачката вол-
нена индустрија „Летекс" — Лесковац од 6. Ш. 
1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 23/71. (314) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7. I. 1971 година, рег. бр. 26/66, книга I е запиша-
но следното: Се проширува дејноста на Градежно-
занаетчиското трговско претпријатие „Вевчани" — 
Вевчани, уште со: изведување на сите видови 
градежно-занаетчиски работи. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 251/70-1 14-П-1970 Т. од работничкиот со-
вет на Градежно-занаетчиеќото претпријатие „Вен-
чани" — Вевчани и решението бр. 08-6085/1 од 31. 
ХП. 1970 година на Одделението за инспекциски 
служби при Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 2/71. (315) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. I. 1971 година, рег. бр. 23/70, книга I е запиша-
но следното: Досегашниот в.д. директор Благој 
Иљовски е поставен за генерален директор на 
Здружената текстилна индустрија „Битола-текс —• 
Пелистер" •— Битола. 

Се овластува за потпишување Благој Иљовски, 
генерален директор, на здружената текстилна ин-

. дустрија. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 45/71. (316) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. I. 1971 година, рег. бр. 165/55, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Никола Јошевски, претседател на 
одборот за привремена управа; Томе Стојчевски, 
член на одборот за привремена управа и Илија 
Ризев, ш е ф на сметководството на трикотажата 
,.Пелистер" — Битола, на Здружената текстилна 
индустрија „Витолатекс — Пелистер" — Битола. 

Се овластува за потпишување Благој Пандо 
Манговски, в.д. директор и Илија В. Ризов, рако-
водител на финансискиот сектор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 46/71. (317) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. I. 1971 година, рег. бр. 24/62, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Благој Тодоров Иљовски на Про-
давницата „Битолатекс" — Битола, во состав на 
здружената текстилна индустрија „Витолатекс — 
Пелистер" — Битола. 

Се овластува за потпишување Петар Благој 
Давко, досегашен потписник на предилницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 48/71. (318) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот "на стопанските организации, 
на 23. VII. 1970 година, страна 186, реден број 2 е 
запишано следното: Ѓорги Димитров Туџаровски, 
секретар кој е овластен потписник на ДИК „Црн 
Бор" — Прилеп — Самостоен погон — Пехчев©, 
кој ќе го претставува погонот, во отсуство, на ди-
ректорот. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-150/5, од 7. IV. 1970 го-
дина, на работничкиот совет на самостојниот погон 
— Пехчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 205/70. (404) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22,. VI. 1970 година, страна 119, реден број 4 е 
запишана промената на досегашниот ш е ф на 
сметководството, на Претпријатието за дрвна и 
метална галантерија „Напредок" — од Пехчево, 
Никола Малешевски. За ш е ф на сметководството 
е овластен Борис Љубомир Зарински, кој ќе го 
потпишува претпријатието во отсуство на дирек-
торот. 

Промената на шефот на сметководството е за-
пишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 
1011 од 5. ХП. 1969 година, на работничкиот совет 
на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 37/70. (405) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 14. X. 1970 година, стр. 192. реден број 7 е за-
пишано симнувањето на присилната управа на Фа-

бриката за кожи и кожна конфекција „Методи 
Митевски — Брицо" од Делчево, од 1 април 1970 
год. и истата е ставена во редовно работење. 

За директор на фабриката е именуван Марко 
Стојменовеки. 

Впишувањето е извршено в о ' регистарот врз 
основа на одлуката бр. 3 од 18. V. 1970 год., и 
решението бр. 0105-1078/1 од -27. П. 1970 год., на 
Собранието на општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 203/70.. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1271, страна 1639, книга V е запишано 
следното: Досегашниот предмет на работа на Сто-
вариштето во Скопје, при Претпријатието за про-
мет со возила, делови и прибор, застапување на 
странски фирми инженеринг „Техноауто" — Бео-
град, се проширува со продажба, на големо и мало, 
на останатата стока од регистрираната дејност на 
претпријатието и тоа: продажба на големо и мало 
на: техничка стока за подмирување на производ-
ните претпријатија и занаетчиство, земјоделски 
машини и алат, градежни машини и прибор, ж е -
лезна и метална стока, велосипеди, шивачки ма-
шини и прибор, музички инструменти, радио-апа-
рати и прибор, градежен материјал, пожарникар-
ски справи, материјал и прибор, медицинско-здрав-
ствени и научни апарати, инструменти и прибор, 
електромонтажен алат: додатни направи, регистар-
каси и диктафони, ваљани производи од железо и 
метални производи и стари работи, грамофонски 
плочи, музички филмови; магнетофони, оптички 
справи, фотоапарат^ фотоматеријал, накит, дет-
ски играчки и бироопрема; сувенири звучни, раз-
гледници, магнетофонски траки, филмови и украси. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 941/70 од 22. П. 1971 година. (362) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. VП. 1970 година, стр. 164 реден број 6 е 
запишана промената на досегашниот директор, на 
Занаетчиското услужно претпријатие „Прогрес" од 
Делчево, Киро Бојчев. За директор е избран Ди-
митар Веселинов Мирчев. 

Впишувањето на директорот е извршено во ре-
гистарот, врз основа на одлуката,бр. 0201-34 од 27. 
П. 1970 год., на работничкиот совет на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 208/70 година. (409) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. XI. 1970 година, стр. 204, реден број 11 е 
запишано дополнувањето на овластените потписни-
ци на Рударското претпријатие за неметали „Опа-
л и ћ од е. Чешиново —• Кочанско, со тоа што по-
кра ј досега запишаните е овластен да го потпи-
шува претпријатието и Милош Панов Наунов — 
директор на сметководно-финансискиот сектор, чиј 
потпис е меродавен со потписот на уште едно овла-
стено лице. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-1657 од 9. XI. 1970 год., 
на извршниот одбор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 291/70 година. (413) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12. VI. 1970 година, стр. 351, реден број 2 е за-
пишана промената на досегашниот в.д. директор 
ка Претпријатието за трикотажа и конфекција 
„Трико" од Виница, Ѓорги Методиев Филипов. За 
директор е именуван Трајче Диванисов Христов. 

Промената на директорот на Претпријатието 
е запишана во регистарот, врз основа на одлуката 
бр. 15 од 22, IV. 1970 год., на работничкиот совет 
на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 129/70 година. • (421) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20. V. 1970 година, стр. 507, реден број 2 е за-
пишано продавницата бр. 26, од Радовиш на ул. 
„26 Октомври" бр. 26, на З И К „Скопско Поле" 
х^огон „Банат" — Скопје престанува, да постои. 

Престанокот на Продавницата е запишан во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 1266 од 22. 
Ш. 1969 година, на работничкиот совет на комби-
натот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 94/70. (426) 

' Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации, 
на 23. ХП. 1970 година, стр. 556, реден број 6 е 
запишано именувањето на досегашниот в. д. ге-
нерален директор, дипл. инж. агр. Ванчо Ристов-
ски, за генерален директор на Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Струмица" од Струмица. 



Стр. 50 — Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК " НА СРМ 11 февруари 1972 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 03-48.4 од 19. V. 1970 год., 
дина, на централниот работнички совет на комби-
натот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 308/70 година. (429) 

ници и тоа: Ализоти Полумб и Пашоли Ферид, 
согласно со одлуката на работничкиот совет, од 
одржаната седница на 22. X. 1969 година. 

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

бр. 1141/69 од 14. IV. 1971 година. (815) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. X. 1970 година, стр. 545, реден број 20 е 
запишано бришењето на Трговското претпријатие, 
на големо и мало, „Задругар" Струмица — Про-
давница — е. Сачево —- Струмичко. 

Бришењето е запишано врз основа на одлука-
та бр. 01-3148/1 од 20. УП. 1970 година, на работ-
ничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 231/70. (432) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 107, страна 131, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 52, во село Градиш-
те, на Трговското претпријатие, на големо и мало 
„Ангросервис", Куманово, согласно со одлуката бр. 
02-322, од 15. П. 1970 година, на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 14. П. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 212/70 од 2. IV. 1971 година. (818) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1970 година, стр. 433, реден број 2 и 
стр. 330, реден број 2 е запишана промената на 
фирмата на Модна конфекција „Ѓуро Салај" — 
Лесковац — Продавница — Струмица, ул. „Благој 
Мучето" бр. 2 и Продавницата — Штип, ул. „Ван-
чо Прке" бр. 40, кои ќе го носат следниот назив: 
Модна конфекција „Летекс" — Лесковац — Про-
давница — Струмица и модна конфекција „Летекс" 
— Лесковац — Продавница — Штип. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката од 6. Ш. 1970 година, на работ-
ничкиот совет на конфекцијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 101/70. , (438) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 255, книга Ш е запишано след-
ното: Претпријатието за производство на конфек-
ција „Елегант" — Гевгелија, со решението, бр. 
01-3133/1 од 27. ХП. 1969 година, на Собранието на 
општината Гевгелија се става под присилна упра-
ва и за присилен управник е назначен Александар 
Малев, кој претпријатието под присилна упра-
ва ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, сметано од 6. IV. 
1970 год. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашните потписници на споменатото 

претпријатие Ристов Ангел, директор, и Никола 
Проев, шеф на книговодството, им престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 271/70 од 5. IV. 1971 година. (813) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 349, страна 1133. книга I е запишано 
следното: Дејноста на Претпријатието за автотран-
спорт и шпедиција „Млаз" село Богданци, согласно 
со одлуката на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 10. Ш. 1969 година, се проширува и со: 
организирање туристички патувања, излети, посе-
ти на културно-историски споменици во земјата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 388/69 од 13. IV. 1971 година. (814) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 47, книга I е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Земјо-
делскиот комбинат „Прогрес" — Дебар и тоа: Мер-
џаноски Ило Никола, секретар, Минур Џелили, 
ш е ф на комерцијалниот сектор, Феј зули Идриз — 
директор, и Аџи Војника, комбинатот ќе го потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во грани-
ците на овластувањето, со новоназначените потпис-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 107, страна 131, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Продавницата број 53, во село Кокоши-
ње, на Трговското претпријатие, на големо и мало 
„Ангрссервис" — Куманово, согласно со одлуката 
бр. 02-322/1 од 16. II. 1970 година на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 14. И. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 212 од 2. IV. 1970 година. (819) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 239, книга П е запишано след-
ното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Куманово" — Куманово се присоединува Земјо-
делската задруга „Бајлово", село Бајловце, Ку -
мановско, согласно со одлуката бр. 02-4022/1 од 10. 
УШ. 1970 година, на работничкиот совет на комби-
натот и одлуката бр. 02-165/1 од 28. УП. 1970 годи-
на, на Задружниот совет на задругата, донесена по 
пат на референдум. 

Се брише од регистарот на задругите од рег. 
бр. 2, страна 7, книга I, Земјоделската задруга 
„Бајлово" е. Бајловце, Кумановско, поради присо-
единување кон Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Куманово" — Куманово, согласно со наве-
дените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. . 
бр. 803 и Фи. бр. 804/70 од 14. IV. 1971 година. (820) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации,, 
на 3. ХП. 1970 година, стр. 359, реден број 8 е 
запишано симнувањето на присилната управа на 
Керамидната фабрика „Еленица" од Струмица. 

За директор на фабриката е избран дипломира-
ниот инженер Миле Илиев. 

Досегашната фирма на Керамидната фабрика 
„Еленица" се менува и ќе гласи: Индустрија за гра-
дежни материјали со занаетчиски работи „Еле-
ница" — Струмица. Предметот на работењето се 
проширува со дејностите: занаетчиски работи, бра-
варија, водовод со канализација, парно греење, 
електрика и лимари ја со бел метал. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на доказите што се приложени кон прија-
вата согласно со членот 7 од Правилникот за ре-
гистрација на стопанските организации. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 302/70. (442) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. V. 1970 година, стр. 543 реден број 18 е за-
пишан пристапот на следните нови членки на Де-
ловното здружение за памук и свилени кожурци 
„Југопамук" од Струмица: 
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1. 3 3 „Венец" — е. Долни Дисан — Неготин-
ско, со овластен претставник Илија Јанчев — ди-
ректор на задругата. 

2. 3 3 „Санто Георгиев" — е. Аргулица — Штип-
ско, со овластен претставник. Стоилко Димитров — 
директор на задругата. 

3. Републички центар за унапредување на зем-
јоделството — Скопје со овластен претставник — 
Јосиф Манев — директор. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуките на задружните совети на: 3 3 
„Венец" — е. Долни Дисан — Неготинско, 3 3 „Сан-
то Георгиев" — е. Аргулица и одлуката бр. 01-166 
од 3. IV. 1970 год,, на работната заедница на Ре-
публичкиот центар за унапредување на земјодел-
ството — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 142/70. (443) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. ХП. 1970 година, стр. 386 реден број 10 е за-
пишано следното: Погонската единица за обавува-

• ње трговска дејност на Медната конфекција „Ас-
тибо-Македонка" — Штип има статус на само-
стојна организација на здружен труд, со својство 
на правно лице во состав на претпријатието. Ша-
лев Кирил е именуван за директор на погонската 
единица на местото на Нушков Крсте. 

За овластени потписници се именувани: Нетков 
Михајло, Санев Петар и Јанков Р и с т 

Погонската единица полноважно ќе ја потпи-
шуваат два потписника. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 33/Р.С. од 16. ХП. 1970 го-
дина, на работничкиот совет на конфекцијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 317/70. <446) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 10. ХП. 1970 година, стр. 375, реден број 8 из-
бришани се досегашните потписници на Модната 
конфекција „Астибо-Македонка" од Штип: Верица 
Благој Динушева и Крсте Душков. 

За нови потписници се запишани: Ристо Ва-
сил Јанков — в.д. финансиски директор, Даринка 
Горѓи Дупкарска — шеф на индустриско книго-
водство и Кирило Ангел Шалев — директор на 
служба за малопродажба, како овластени потпис-
ници, кои колективно ќе го потпишуваат претпри-
јатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на решението бр. 47/У.О. од 20. VП. 1970 
година, на Управниот одбор на работничкиот совет 
на конфекцијата. 

Од Окружниот стопански суд' во Штип, Фи. 
бр. 296/70. (447) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 216, страна 1603, книга I е запишано 
следното: На досегашниот потписник на „Водовод" 
— Претпријатие за градски водовод и комунални 
услуги — Гостивар Кузмановски Андро — дирек-
тор,̂  му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност. Му престанува пра-
вото за потпишување на ТОКОСКИ Иван, ш е ф на 
сметководството. За директор на „Водовод" —• 
Претпријатие, за градски водовод и комунални 
услуги — Гостивар е назначен Ангеловски Драган, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници и тоа: ТОКОСКИ 
Иван, раководител на финансискиот сектор и Сим-
јанески Димитрија, секретар, сметано од 29. ХП. 
1970 година. Обврската пред банката е со два пот-
писа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
број 1061/70 од 22. Ш. 1971 година. (612) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 107, страна 131, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 107, страна 91, книга П, 
Продавницата број 52, во село Скачковце, на Тр-
говското претпријатие, на големо и мало „Агросер-
вис" — Куманово, согласно со одлуката број 03-
2288 од 5. XI. 1969 година, на работничкиот совет 
на Трговското претпријатие, на големо и мало 
„Ангросервис" — Куманово од одржаната седница 
на 31. X. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
број 1050/69 од 23. Ш. 1971 година. (619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 623, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатија-
та и дуќаните од рег. бр. 562, страна 827, книга IV, 
Продавницата „Стогово" — во Кичево, на работна-
та организација „Жито Македонија" — Прехран-
бен комбинат Скопје, согласно со одлуката бр. 
02-1122 од 28. VII. 1969 година, на работничкиот со-
вет на Комбинатот, од одржаната седница на 28. 
VП. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
број 793/69 од 17. Ш. 1971 година. (620) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 546, страна 165, книга Ш е запишано 
следното: Од републичкиот центар за унапреду-
вање на земјоделството Скопје — се извојува по-
гонот „Лазо Лански" е. Сирково, согласно со од-
луката на централниот работнички совет бр. 
01-606/2 од 1. X. 1970 година и се присоединува 
кон Агрокомбинатот „Градинар Лозар" — експорт-
импорт — Титов Велес, како организација на здру-
жен труд без својство на правно лице, согласно 
со одлуката бр. 02-156 од 30. ХП. 1970 година, на 
централниот работнички совет под фирма: „Гра-
динар Лозар" — Агрокомбинат експорт-импорт — 
Титов Велес — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Производен погон „Ла-
зо Лавски" е. Сирково. 

Предмет на работењето на организацијата е 
набавка и продажба на колонијални стоки и др. 
стоки од широка потрошувачка. Организацијата на 
здружен труд ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на своето овластува-
ње: Караџов Васил в.д. директор и Николов Бо-
рис. Обврската пред банката е со два потписа. 

Се брише од регистарот на установите, при 
овој суд од рег. бр. 549, страна 313, книга Ш — 
погонот „Лазо Лавски" е. Сирково, поради издво-
јување од републичкиот центар за унапредување 
на земјоделството и присоединување кон Агроќом-
бинатот „Градинар — Лозар" — експорт-импорт — 
Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
број 198/71 од 29. Ш. 1971 година. (623) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. Ш. 1971 година, рег. бр. 8/67, книга . П е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Благоја Шапкар, директор, на 
Туристичката хотелска населба „Инекс Горица" — 
Охрид, на Претпријатието за меѓународна трговија 
„Интерекспорт" — Београд. 

Се овластува за потпишување Драган С л а м -
ковски, директор, на Туристичката хотелска на-
селба „Инекс Горица" — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 166/71. (729) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. Ш. 1971 година, рег. бр. 3/63, книга П е запи-
т а н о следното: Оптичка продавница „Гхеталдуст" 
во Охрид, на Оптичката индустрија „Гхеталдуст" 
— Загреб, престана со својата работа и се брише 
од регистарот на стопанските организации кој го 
води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката од 17. П. 1971 год., на работничкиот совет 
на Оптичката индустрија „Гхеталдус" — Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 121/71. (735) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. III. 1971 година, рег. бр. 18/55, книга. I е запи-
т а н о следното: Се проширува дејноста на Земјо-
делската задруга „Златен Срп" — е. Кукуречани, 
уште со: промет со преработки од тутун (цигари и 
кибрит), гумени обувки (пиротски чизми и чев-
ли), техничка стока за домаќинството електрични 
шпорети, решоа, фрижидери и др.), сувомесни про-
изводи, промет со намештај (креденци, гардероби, 
каучи и сл.), со градежни материјали (цемент и 
ќерамиди), текстил и трикотажа (маици, чорапи 
ити.) и предмети за домаќинството. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-37/1 од 9. П. 1971 година, на работната 
заедница при Земјоделската задруга „Златен Срп" 
село Кукуречани и решението бр. 04-5713/1 од 15. I. 
1971 год., на Пазарната инспекција, на Собранието 
на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 95/71. (740) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. Ш. 1971 година, рег. бр. 9/63, книга I е запи-
т а н о следното: Се менува фирмата на Погонот за 
ремонт и сервис „Ауторемонт" — Битола на „Ауто-
македонија" — Скопје и гласи: „Аутомакедонија" 
увоз извоз — Скопје — Самостојна организација 
ка здружен труд (со својство на правно лице) за 
ремонт сервис и промет „Ауторемонт" — Битола. 

Се проширува дејноста на Погонот за ремонт, 
сервис и промет „Ауторемонт" — Битола — Само-
стојна организација на здружен труд со својство 
на правно лице а на „Аутомакедонија" увоз-извоз 
— Скоје, уште со: промет на стоки, на мало и 
големо, од трговска стока, моторни возила, резер-
вни делови и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 165/71. (741) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите,'рег. бр. 16, страна 
349, книга П е запишано следното: Дејноста на 
Земјоделската задруга „Мерие" — село Студени-
чани. Скопско, согласно со одлуката бр. 01-2038/2 
од 27. XI. 1969 година, на задружниот совет, од 
одржаната седница на 17. XI. 1969 година се про-
ширува и со промет со прехранбени артикли на 
големо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 465/70 од 31. V. 1971 година. (1181) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 201, 
страна 433, книга П е запишана под фирма: „Трес-
ка" — Набавно-продажна задруга — Ѓорче Петров 
—• Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница во село Романовце, 
Кумановско. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на земјоделски производи и зем-
јоделско-прехранбени производи. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Набавио-продажната задруга „Треска" — Ѓор-
че Петров, со одлуката бр. 886 од 24. УШ. 1970 го-
дина, од одржаната седница на 6. V. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Филиповски 
Благоја. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 849/70 од 7. VI. 1971 година. (1145) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, страна 
591, книга I е запишано следното: Земјоделската 
задруга „Единство" село Челопек, Тетовско, Орга-
низација на здружен труд без својство на правно 
лице — Продавница број 12, во Тетово, ул. „Илин-
денска" бр. 63. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на разни видови овошје и зеленчук, на 
мало. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Единство" село Чело-
пек, со одлуката бр. 03-1590 од 28. УШ. 1970 година, 
од одржаната седница на 28. УШ. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Николовски 
Крсто. 

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

Од Окоужниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 946/70 од 7. VI. .1971 година. (1164) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. Ш. 1971 година, рег. бр. 12/63, книга I е запи-
шано следното: Му престанува^ овластувањето за 
потпишување на Стојановски ѓорѓи, раководител, 
на Продавницата во Битола. на Индустрискиот 
комбинат „Планика" — Крањ. 

Се овластува за потпишување на продавницата 
Тодоровски Предраг, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 202/71. (724) 

И С П Р А В К А 

Во огласот на Дирекцијата за. толлификација 
на град Скопје — Скопје, објавен во „Службен 
весник на СРМ" бр. 41/71, под огл. бр. 1292, на стр. 
759, место „Маџуров Стилјан" треба да стои „Ман-
џуров Стилјан". 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 
406, книга II е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Прогрес" — Ѓорче Петров — Организаци-
ја на здружен труд, без својство на правно лице 

Продавница за риби во Ѓорче Петров, ул. „Мар-
шал Тито", б.б. Предмет на работењето на про-
/Јавницата е продажба на риби. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Прогрес" — Ѓорче Пет-
ров, со одлуката од, одржаната седница на 18. IX. 
1970 година, К. бр. 02-1438. 

Раководител на продавницата е Петровски 
Томе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 805/70 од 18. УШ. 1971 година. (1501) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 16, страна 
437, книга П е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Мерие", село Студеничани — Организа-
ција на здружен труд, без својство на правно лице, 
— Продавница во Скопје, населба Драчево, пазар-
че. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални стоки, земјоделски произ-
води и прехранбени стоки (пакувани). 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Мерие" село Студенича-
ни, со одлуката бр. 02-1729 од 18.' П. 1969 година, 
од одржаната седница на 18. П. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Абдураман 
Исен Абдураман. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 412 од 25. УШ. 1971 година. (1621) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 39, страна 
457, книга П е запишано следното: Земјоделска 
задруга „Братство единство" село Горно Лисиче, 
Скопско — Продавница број 2, во село Горно Ли-
сиче. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Братство единство" — 
село Горно Лисиче, со одлуката од одржаната сед-
ница на 11. IX. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Тра јан Ач-
ковски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува •— задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд ' во Скопје, Фи. 
бр. 399 од 8. IX 1971 год. (1660) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 100, стра-
на 569, книга I е запишана под фирма: Набавно-
продажна задруга „Нова Лирија" •— Куманово — 
Продавница, ул. „Карл Маркс" бр. 61, Куманово. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на градежен и огревен материјал, на мало. 

Раководител на продавницата е Бељухи Азема 
Кемал. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Набавно-продажната задруга „Нова Лирија", со 
одлуката бр. 30/1 од 17. III. 1970 г. Продавницата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Бељу-
ли А. Алија, директор на задругата, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 11 од 20. IX. 1971 година. (1752) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1469, стра-
на 821, книга VI е запишана под фирма: Занает-
чиска столарска задруга „Кристал" — Скопје — 
населба Драчево, ул. „8" Зелен лазар. Предмет на 
работењето на задругата е столарска дејност. 

Директор на задругата е Богдановски Киро. 
Задругата е основана од членовите на задру-

гата-: Б о б а н о в с к и Киро, Ончевски Боро, Б а ј а л џ и -
ева Марија, Миљковиќ Александар, Белковски 
Благоја, Васил Иванов, Беличкова Виолета, Кон-
дев ски Илија, Мечо Ибраим, Меховиќ Рахмо, Ди-
митар Бајалџиев, Зулбери Бесим Исмаил, Ајредин 
Мурат, Хоџиќ Салих Разбија , Б а л и ќ Беќиров З е ј -
нел, согласно со записникот од 9. IX. 1971 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Богдановски Киро, директор и Пет-
ровски Мино, во границите на овластувањето. 

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

бр. 726 од 21. IX. 1971 година. (1753) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, стра-
на 591, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Единство" село Челопек, Тетовско — 
Продавница бр. 13, ул. „Јане Сандански" бр. 89 — 
Тетово. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на санитарни уроди, електрични мате-
ри јали и автоделови, на мало. 

Раководител на продавницата е Вељо Нико-
ловски, назначен од задружниот совет со одлуката 
бр. 03-1804 од 3. ХП. 1970 година. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Единство" село Чело-
пек, Тетовско, со одлуката бр. 03-1804 од 3. XII. 
1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Благоја Ристовски, директор на задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 40 од 20. IX. 1971 година. (1768) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 3, страна 
457, книга П е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Братство единство" село Горно Лисиче, 
Скопско — Продавница број 1 во Скопје, ул. „464" 
бр. 48. Предмет на работењето на продавницата е 
промет на земјоделско-индустриски стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Братство единство" село 
Горно Лисиче, со одлуката бр. 03-574 од 15. IV. 
1971 година, од одржаната седница на 11. IX. 1968 
година. 

Раководител на продавницата е Китан Кита-
новски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — задругата, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 397 од 28. IX. 1971 година. (1780) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 73, страна 
575, книга I е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Велко Стаменков" село Орашец, Кума-
новско — Продавница во село Шупли Камен. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на индустриско-прехранбени производи, предмети 
за куќни потреби и овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Велко Стаменков" 
село Орашец, Кумановско, со одлуката бр. 02-23/1 
од 18. I. 1971 година, од одржаната седница на 
14. IX. 1970 година. 

Раководиател на продавницата е Станковски 
Донев Тодор. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 111 од 30. IX. 1971 година. • (1804) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации, 
на 15. ХП. 1970 година, стр. 168, реден број 27 е 
запишана промената на досегашниот директор на 
Земјоделската задруга „Единство" од е. Ново Село 
— Струмичко, Никола Атанасов. За директор е 
именуван инж. Велко Илијев, ко ј со шефот' на 
сметководството Наке Јанушев поединачно ќе "го 
потпишува претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 03-484 од 19. V. 1970 год., 
на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 251/70. (431) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство од III година, издадено од Гим-

назијата „П. Попоски" — Гостивар на име Здраве 
Миланески, ул. „Г. Делчев" бр. 66, Гостивар. (2240) 

Здравствена легитимација на име Лазар Јов-
товски, Гостивар. (2241) 

Здравствена легитимација бр. 36650, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Шаќир Шаќири, е. 
Врапчиште, Гостивар. (2242) 

Свидетелство од II година хемиско училиште 
на име Оливера ѓорѓиева, е. Каменица, Делчево. 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Кочо Рацин" — Прилеп на 
име Санде Костадиноски, ул. „Ленин" бр. 190, При-
леп. (2244) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Кочо Рацин" — Прилеп на 
име Руле Дамчески, ул. „Раде Иваноски" бр. 33, 
Прилеп. (2245) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Се баљ Алиоски, ул. „Тризла" бр. 
217в, Прилеп. (2246) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Кочо Рацин" — Прилеп на 
име Најдо Дамчески, е. Беравци, Прилеп. (2247) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Д. Јованоски" на име Златко 
Дамчески, ул. „П. Котеска" бр. 26, Прилеп. (2248) 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Средното шумарско училиште „И. Р. Лола" — 
Кавадарци на име Невена Таневска, нас. Чашка, 
Т. Велес. (2249) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од Средно индустриското училиште „И. Р. Лола" 
— Кавадарци на име Невена Таневска, нас. Чаш-
ка, Т. Велес. (2250) 

Здравствена легитимација издадена од В. П. 
5912 — Т. Велес на име Рајна Цимхал, ул. „Лени-
нова" — 12/11/19, Т. Велес. (2251) 

Свидетелство од I клас на име Тодор Јовев, ул. 
„Вардарска" б. б. Кавадарци. (2252) 

Ученичка книшка од VI и VII одделение на име 
Адем Синани, е. Камењане, Тетово. (2253) 

Свидетелство за завршена I година на име 
Ѓорги Ратков, ул. „Загребачка" бр. 2, Делчево. (2254) 

Свидетелство за I година на име Љупчо Бан-
дески, ул. „П. Гули" бр. 152, Охрид. (2255) 

Свидетелство за завршена I година УЗУС на 
име Драго Стоименовски, ул. „Галапка" бр. 11, 
Делчево. (2256) 

Ученичка книшка за завршено IV одделене, 
издадена од Основното училиште „Страшо Пинџур" 
— е. Гор. Стубал на име Злата Т. Досева, ул. „Ја-
ким Спиров" К. III, бр. 2, Пробиштип. (2257) 

Свидетелство за завршен И клас, издадено од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Мифтар Фетау, Скопје. « (2259) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмелената во е. Зрновци на име Зора 
Савева, Скопје (2260) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
АСУЦ — Скопје на име Милан Симоновски, Скоп-
је. (2261) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Осмолетката „Мирче Ацев" — Скопје на име 
Јелена Несторова, Скопје. (2262) 

Слободна карта издадена од Градски сообраќај 
— Скопје на име Зарко Ивановски, Скопје. (2263) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Шериф и Арден Усеиновиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветко Трајанов, Скопје. (2265) 

Индекс бр. 13589, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Лилјана Петрушевска, 
Скопје. (2266) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Вечерното учлиште „Благоја Давков" — 
Скопје на име Момчило Бузалковски, Скопје. (2267) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зелка Даци, Скопје. (2263) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку", Скопје на име 
Бесник Амети, Скопје. (2269) 

Свидетелство за завршен И клас, издадено од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Фазли Шаќири, Скопје. ~ (2270) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубиша Савиќ, Скопје. (2271) 

Свидетелство за II година, издадено од Гимна-
зијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име Беџет 
Беџети, Скопје. (2272) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О с м е л е н а т а „Климент Охридски" — 
Скопје на име Божа Бојчева, Скопје. (2273) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Бојчева, Скопје. (2274) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елез Хазири, Скопје. (2275) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Новица Тасиќ, Скопје. (2276) 

Индекс бр. 11821, издаден од ВПШ — Скопје 
на име Илија Ставрев, Скопје. (2277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓорѓи Ачковски, Скопје. (2278) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Зафировски, Скопје. (2279) 

Работна книшка бр. 6279, издадена од Скопје 
на име Санде Мариновски , Скопје. (2280) 

Ученичка книшка за III одделение, издадена 
од Осмолетката „Јан Амос Коменски" — Скопје 
на име Љубинка Сим јановска. Скопје. (2281) 

° Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Еклер Садики, Скопје. (2282) 

Работна книшка издадена од Кр. Паланка на 
име Виолета Граматикова, Скопје. (2283) 

Свидетелство • за завршена I година, издадено 
од АСУЦ — Скопје на име Вукашин Ранчиќ, 
Скопје. 1 (2284) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелица Милевска, Скопје. (2285) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сали Мемед овски, Скопје. (2286) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Александар Урдаревски" 
—• Скопје на име Назим Сума, Скопје. (2287) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Арсена Доку зова, Скопје. (2288) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Василевска, Скопје. (2289) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓурѓа Трајановска, Скопје. (2290) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на ме Рамадан Ајдиновски, Скопје. (2291) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Стојан, Десанка, Слободанка, Зоран, 
Елизабета, Александар и Спасе Јовановски, Скопје. 

(2292) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Добре Тошевски, Скопје. (2293) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од Ос-

новното училиште „Напредок" — е. Џумајлија на 
име Добре Тошевски, Скопје. (2294) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Симеон Малиновски, Скопје. ' (2295) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нуиш Велија, Скопје. (2296) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хатиџа Анпова, Скопје. (2297) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зекир Хамид, Скопје. (2298) 

Воена книшка издадена од В. П. — Пожаре-
вац на име Александар Петровски, Скопје. (2299) 

Ученичка книшка за III одделение, издадена 
од Осмолетката во нас. Драчево на име Димитар 
Арсенов, Скопје. (2300) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Јосиф Јосифовски" — Гевгелија на 
име Вангелица Јовановска, Гевгелија. « (2301) 
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Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Основното училиште „Рајко Жинзифов" — Скопје 
на име Трпче Трајчевски, Скопје. (2302) 

Свидетелство за положен испит за квалифи-
куван автомеханичар, рег. бр. 315/5. XII. 1956 год., 
издадено од Собранието на општината Саат Кула 
— Скопје на име Трајко ѓорѓевиќ, Скопје. (2303) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благуна Огненовска, Скопје. (2304) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Родна Сандева, Скопје. (2305) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Билјана Забазнова, Скопје. (2306) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Азбија Алимова. Скопје. (2307) 

Воена книшка издадена од Крагујевац на име 
Тодосија Стефковски, Скопје. (2308) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од Осмолетката „Кирил и Методи" — е. Синѓелиќ 
на име Реџеп Османов, Скопје. (2303) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од .Осмолетката „Стив Наумов" — Скопје на име 
Живко ѓеорѓиев, Скопје. (2310) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Радојка и Соња Величковски, Скоп-
је. (2311) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Бурхан Дурак, Скопје. (2312) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Угостителското училиште во Скопје на име 
Перо Кузмановски, Скопје. (2313) 

Здравствена легтимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Ванчо Бочкаров, Скопје. (2314) 

Здравствена' легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Цветанка Јаневска, Скопје. (2315) 

Уверение бр. 04-9905/1, за отварање на зана-
етчиски дуќан издадено од Собрание на општина-
та — Куманово! на име Благоја Насковски, ул. „И. 
Р. Лола" бр. 103, Куманово. (2316) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од учителската школа „Никола Карев" — Скопје 
на име Снежана Божиновска, Скопје. (2317) 

Воена книшка на име Тодор А. Стојановски, 
е. Белимбегово, Скопје. (2318) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Стефан Милошевски, Скопје, (2319) 

Индекс бр. 4227, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Лилјана Петкова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Тони Мишев ски, Скопје. (2321) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на, име ѓорѓи Зарзевски, Скопје. (2322) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Вера Поповиќ, Скопје. (2323) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана Кушев ска, Скопје. (2324) 

Свидетелство' за завршен П клас. издадено од 
ЕМУ ЗУ С „Коце Металец" — Скопје на, име Славе 
Рајчевски, Скопје. (2325) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангелина Јор дановска, Скопје. 

Свидетелство! за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Карпош" — Скопје на име 
Ленка Коцева, Скопје. (2327) 

Свидетелство' за завршено- УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Карпош" — Скопје на име 
Љупчо Крантовски, Скопје. _ (2328) 

Свидетелство за завршено^ УШ одделение, из-
дадено' од Осмолетката „Браќа Миладинови" — 
Скопје на име Зорица Смилевска, Скопје. (2329) 

Индекс бр. 385, издаден од Електро-машински 
факултет — Скопје на име Иван Димковски, 
Скопје. (2330) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Ж а н Темеловски , Скопје. (2331) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Петар Џаџадинов, ул. „Цар Самоил" 
бр. 246, Битола. (2332) 

Свидетелство* за I година стопанско училиште 
на име Али Еминов, ул. „Караџова", бр. 48, Би-
тола. (2333) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Ви-
олета Анѓушева, ул. „М. Ацев" бр. 12а, Т. Велес. 

Здравствена легитимација бр. 443/25, издадена 
од ЗСО' — Прилеп на име Ленка Анеска, ул. „Мј. 
Тито" бр. 72, Прилеп. (2335) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште во е. М. Којнари на име 
Ратка Талимџиоска ул. „М. Козар" бр. 101, При-
леп. (2336) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од Основното училиште „Кочо Рацин" •— Прилеп 
на име Ристо Златанов, ул. „М. Пијаде" бр. 277а, 
Прилеп. (2337) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното, училиште „Кочо Рацин" — Прилеп на 
име Миле Велески, ул. „М. Козар" бр. 101, Прилеп. 

Свидетелство од VI одделение, издадено од 
Основното училиште „Климент Охридски" — При-
леп на име Јадранка Маческа, ул. „Д. Наре динко4' 
бр. 13/ГУ, Прилеп. (2339) 

Здравствена легитимација на име Локман Ј а -
ја, е. Џепчиште, Тетово. (2341) 

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС 
„Злате Малакоски" — Гостивар на име Славчо 
брцев, ул. „1 мај" бр. 15, Струмица. (2342) 

Свидетелство од I година, издадено' од УЗУС 
„Злате Малакоски" — Гостивар на име Благој 
Атанасов, ул. „Нови Велес" бр. 88, Т. Велес. (2343) 

Свидетелство' од I година, издадено од УЗУС 
„Злате Малакоски" — Гостивар на име Јосе Ма-
нев, ул. „Петре Арсов" бр. 4, Т. Велес. (2334) 

Свидетелства за I и П година, издадени од 
УЗУС „Злате Малаковски" — Гостивар на име 
Марко Ристов, ул. „Вера Циривири" бр. 43, Т. 
Велес. (2345) 

Свидетелство дел. бр. 01-263/23 за I клас, из-
дадено од Гимназијата „Аце Русковски" — Берово 
на име Николчо Јованов Секуловски, Пехчево. 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од ЕМУЦ — Битола на име Влада Бенчатов, ул. 
„Прилепска" бр. 47, Битола. (2347) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Александар Китановски, е. Лого— 
варди, Битола. (2348) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола ка име Драги Китановски, е. Лошварди, 
Битола. (2349) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Стојанка Китановска, е. Логовара-
ли, Битола. (2350) 

Здравствена легитимација издадена од, ЗСО •— 
Битола на име Каме Костовски, ул. „Ениџе Вар-
дар" бр. 6а, Битола. (2351) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Миле Чортаноски, ул. „11 октомври" 
бр. 81, Прилеп. (2352) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Кире Грнчароски" — Прилеп 
на име Борис Наумоски, ул. „Цане Илиески" бр. 78, 
Прилеп, (2353) 

Ученичка книшка рег. бр. 12, издадена од 
Основното' училиште во1 е. Г„ Лешница на име На-
дире Веапи, е. Г. Лешница, Тетово. (2354) 

Здравствена легитимација на име Афета И. 
Синани, е. Боговиње, Тетово'. (2355) 

Ученичка книшка од I одделение на име Бош-
ко Трпчевски, е. Жилче. Тетово. (2356) 

Оружен лист рег. бр. 2093, издаден од ОВР — 
Тетово на име Мирчо Петрушевски, ул. „Вера Ци-
ривири — Трена" бр. 15, Тетово!. (2358) 

Свидетелство! за завршен IV клас на име Јос-
мин М. Турчани, Гостивар. (2359) 

Свидетелство за завршен I клас на. име Ни-
кола Маркоски, ул. „Стив Наумов" бр. 20, Охрид. 

(2360) 
Ученичка книшка дел. бр'. 502 за УШ одделе-

ние, издадена од Основното училиште „Добре Јо-
ваноски" — Прилеп на име Виолета Иваноска, ул. 
„11 октомври" бр. 182, Прилеп. (2361) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Тодор Гиов, е. Војница, Т. Велес. (2362) 
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Свидетелство од УШ одделение на име Камче 
Ангеловски, с. Мартолци, Т. Велес. (2364) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамизе Сулејмани, Скопје. (2366) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ал дан Алити, Скопје. (2367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Бедри Зекиров, Скопје. (2368) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Борис Малјановски, Скопје. (2369) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Јанкуловски, Скопје. (2370) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фиданка Ефтимова, Скопје. (2371) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванге лина Шулов а, Скопје. (2373) 

Индекс бр. 14686, издаден од Педагошката ака-
демија — Скопје на име Абдула Аслани, Скопје. 

Свидетелство) за завршена I година, издадено 
од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Адем 
Феј зулев, Скопје. (2375) 

Воена книшка издадена од В. П. 5920 — Су-
ботица на име Нуриш Рустем, Скопје. (2376) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Илиевски, Скопје. (2377) 

Свидетелство бр. 12/55, за положен испит ква-
лификуван автомеханичар, издадено од, Собрани-
ето на општина „Идадија" — Скопје на име Дра-
ган Ч а д и е в с к и , Скопје. (2378) 

Свидетелство бр. 13209/243 за квалификуван во-
зач, издадено- од, Собрание на општината „Саат 
Кула" — Скопје на име Драган Ч а д и е в с к и , 
Скопје. (2379) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка Јорданова, Скопје. (2380) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Ферат Рамадани, Скопје. (2381) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перо Чонев, Скопје. (2383) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Гоце Делчев" — с. Канат-
ларци на име Тоде Стојкоски, е. Шелеверци, При-
леп. - (2386) 

Индекс бр. 7564, издаден од Правни факултет 
— Скопје на име Илија Цветковски, ул. „11 ок-
томври" бр. 43, Куманово. (2387) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Кирил Пејчиновић" — е. Теарце на име Иљас Е. 
Зекири, е. Пршевце, Тетово. (2388) 

Оружен лист рег. бр. 220, издаден од ОВР — 
Тетово на име Нухии Фариз, е. Церово, Тетово. 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Тетово на име Ќибар Исени, е. 
Стримница, Тетово1. (2390) 

Возачка дозвола бр. 1123, издадена од ОВР —-
Тетово на име Зулќуфли Мемедали, е. Теарце, 
Тетово. (2392) 

Здравствена легитимација на име Небибе Зе-
нели, ул. „129" бр. 4, Тетово. (2394) 

Уверение за положен испит за висококвалифи-
куван работник, издадено од Работничкиот универ-
зитет — Гостивар на име Мунтлип Рушити, е. Д. 
Бањица, Гостивар. (2395) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кочо Рацин" —• 
е. Ивањевци на име Лена Мурговска, е. Ивањевци, 
Битола. . (2396) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из- . 
дадено од Основното училиште „К. Рацин" — е. 
Ивањевци на име Верка И.. Лазаревска, е. Ива-, 
њевци, Битола. (2397) 

Работна книшка издадена од Куманово! на име 
Вељко Милошевић, е. Табановце. Куманово. (2398) 

Работна книшка рег. бр. 18163, серија бр. 50897 
на име Исмаил Фазлијов, ул. „Среќко Пужаљна" 
бр. 35, Куманово. (2399) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Руфат Ш. Руфати, е. Вешаље, Тетово. (2400) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Руфат А. Руфати, е. Вешаље, Тетово. (2401) 

Здравствена легитимација бр. 30327, издадена 
од ЗСО — Битола на име Даница Јаковска, ул. 
„Боримечка" бр. 15, Битола. (2403) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Велимир Бил бил оски, е. Требино', М. Брод. 

Свидетелство за завршен VI клас гимназија на 
име Елица Илиева, Неготино. (2405) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Добре Јованоски" —• Прилеп 
на име Васе Василеска, ул. „К. Волнароски" бр. 
105, Прилеп. (2406) 

Свидетелство' за завршено трговско училиште, 
издадено^ од Трговско училишен центар во Прилеп 
на име Васка Спиркоска, Прилеп. (2407) 

Свидетелство за УШ (одделение, издадено од 
Основното училиште „Рампо Левката" — Прилеп на 
име Васка Спиркоска, Прилеп. (2408) 

Свидетелство за УШ одделение, издадеш од 
Основното училиште „Јонче Смугрески" — е. Обр-
т а н и на име Васка Кадинска, е. Пашино Рувци, 
Прилеп. (2409) 

Ученичка книшка за Ш одделение на име 
Петко Јованоски, е. Жилче, Тетово. (2410) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мофија Петканова, ул. „Ј. Крчов-
ски" бр. 13/4, Битола. (2412) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗОО — Битола на име Донка Вешовска, е. Ве-
лушина, Битола. (2413) 

Свидетелство за, УШ одделение, издадено , од 
Основното училиште „Моша Пијаде" — Прилеп на 
име Војо Вецески, ул. „К. Јосифоски" бр. 242, 
Прилеп. (2414) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Основното училиште „Климент Охридски" — 
Прилеп на име Орде Димитриоски, ул. „101" бр. 14, 
нас. Влае, Скопје. (2415) 

Здравствена легитимација на име Бошко' И 
Здравев, Т. Велес. (2416) 

Свидетелство на име Слагана Велиоска, е. Си-
ричино, Тетово. (2417) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Архан Маликов, ул. „Караџова" бр. 
22, Битола. ~ (2420) 

Свидетелство издадено во 1948 година на име 
Исман А. Исмани, ул. „И. Р. Лола" бр. 58, Те-
тово. (2418) 

Свидетелство за завршен П клас во* 1948 годи-
на на име Зија Садику, Гостивар; (2419) 

Свидетелство за завршено IV одделение, 'изда-
дено од Основното училиште во е. Чашка на име 
Ленче П. Стеванова, ул. „К. Јо сивов" бр. 1, Т. 
Велес. (2421) 

Свидетелство' на име Ра јна Стој невена, ул. 
„Домазетовска" бр. 3, е. Драчево«, Скопје. (2422) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена 
од Основното училиште „Климент Охридски" —• 
Прилеп на име Димо' Трај коски, ул. „Ленин" бр. 
153, Прилеп. (2423) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Драгољуб Цветкоски, ул. „А. Сла-
бејко" бр. 24, Прилеп. (2424) 

Свидетелство' за УШ одделение, издадено од 
Основното' училиште „Кочо Рацин" — Прилеп на 
име Ристе Трпчески, ул. „Димче Ацев" бр. 1, 
Прилеп. (2425) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Митре Гинов, е. Курија, Кавадарци. (2427) 

Возачка дозвола бр. 1250, издадена од ОВР — 
Тетово на име Алија- Етеми, е. Нераште, Тетово. 

Свидетелство за завршен испит на име Дра-
гољуб Иваноски, ул. „18 ноември" бр. 22, Гости-
вар. • (2429) 

Свидетелство за Ш разред на име Нестор Фи-
липовски, е. Зубовце, Гостивар. (2430) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богдан Боцевски, Скопје. (2431) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томислав Камев, Скопје. (2432) 
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Свидетелства за завршен П година, издадено 
од ЕМУЗУС — „Коце Металец" — Скопје на име 
Боривоје Стојановски, Скопје. (2433) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Невена Георгиева — Ду-
ња" — Скопје на име Ангелчо Трпчевски, Скопје. 

(2434) 
Ученичка книшка од У одделение, издадена 

од Осмолетката „Вера Циривири —• Трена" — 
Скопје на име Мирослав Косовиќ, Скопје. (2435) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Трајанка Златева, Скопје. (2436) 

Свидетелство! за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Доситеј Обрадовић •— нас. 
Бутел П на име Војче Марковиќ, Скопје. (2437) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Вера Јованоска, Скопје. (2438) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алеудин Кумановиќ, Скопје (2439) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје На име Милка Мариќ, Скопје. (2440) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Мирослав Стефановски, Скопје. (2441) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јагода Јовановска, Скопје. (2442) 

Свидетелство за завршено' УП одделение, из-
дадено од Осмолетката „Тони Зордилис" — Кума-
ново на име Никола Котески, ул. „11 октомври", — 
Куманово. (2443) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Илија Лахтевски, Скопје. (2444) 

Свидетелство' за завршена П година, издадено 
од Економското училиште „Борис Кидрич" — Скоп-
је на име Руска Матевска, Скопје (2445) 

Воена книшка издадена од Алексинац на име 
Ризван Дрндар, Скопје. (2446) 

Оружен лист рег. бр. 848, издаден од РСВР — 
Скопје на име Шериф Р. Куртоновиќ, Скопје. (2447) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Цвета Бабамова, Скопје. (2448) 

Индекс бр. 9201, издаден од Правни факултет 
— Скопје на, име Веселинка Денкова, Скопје. 

(2449) 
Свидетелство' за УШ одделение, издадено од 

Основното училиште „X. Т. Карпош" — е. Ранков-
ци —• Кр. Паланка на име Благој Спасовски, е. 
Рашшвци, Кр. Паланка. (2451) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Русе Наумовски, Скопје (2452) 

Индекс бр. 11985, издаден од Правни факул-
тет — Скопје на име Петар Т р е н е в с к и , Скопје. 

(2453) 
Свидетелство за, завршено УШ одделение, из-

дадено1 од Осмолетката „Владо Тасевски" — Скоп-
је на име Снежана Блажевска, Скопје. (2454) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Антонета Маркова, Скопје. (2455) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анѓа А. Попоска, Скопје (2456) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Т. Велес на име Владимир Коцевски. Скопје. (2457) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Антиќ, Скопје. (2458) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коста Костовски, Скопје. (2459) 

Индекс бр. 13909, издаден од Правни факул-
тет — Скопје на име Вишеслав Трендафиловиќ, 
Скопје. (246(}) 

Работна книшка издадена од Народен одбор 
— е. Ранковце — Кумановско на име Киро Велич-
е в с к и , Скопје. (2461) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
М. Брод на име Данило Лазески, Скопје. (2462) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Николче Ристов, Скопје. (2463) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Сафете Виши, Скопје. (2464) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Никола, Саве и Ванчо Спирковски, 
Скопје. (2465) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Зоран Костовски, Скопје. (2466) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Бончо Дончевски, Скопје. (2467) 

Работна книшка на име Божна Ангелковска, 
ул. „К. Димитров" — 18, Битола. (2468) 

Свидетелство за УШ оделение, издадено од 
Основното училиште „Крсте Мисирков" — е. Ст. 
Лагово на име Пецо Ангелевски, е Штавица, При-
леп. (2469) 

Работна книшка бр. 186/53 на име Русе Петров-
ски, ул. „Перо Стој макоски" бр. 35, Куманово 

(2470) 
Работна книшка бр. 14688/66 на име Станимир 

Трајковски, е. Лопате, Куманово. (2471) 
Ученичка книшка од VI одделение, издадена 

од Основното училиште „Благоја Кирков" — е. Г. 
Оризари на име Енвер Ханиќ, е. Г. Оризаре, Т. 
Велес. (2472) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО1 — Тетово на име Јојуз Зејнулаи, е. Ж е -
лино, Тетово. (2473) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ашим Маликов, ул. „Каранова" 
бр. 22, Битола. (2475) 

Работна книшка на име Фила Свртинова, ул. 
„Моша Пијаде" бр. 285, Прилеп. (2476) 

Ученичка книшка за I и П одделение на име 
Невзат Арифоски, ул. „Дабнички завој" бр. 22, 
Прилеп. (2477) 

Здравствена легитимација бр. 92153 на име Ме-
влиде И. Абдиа,. ул'. „Бр. Миладинови" бр. 167, Те-
тово. (2478) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9761, 
издадена од, ЗСО — Тетово на име Шеќериве Ила-
зи, е. Желино, Тетово. (2480) 

Свидетелство од П одделение на име Џеладин 
Елези, е. Глоге, Тетово. (2481) 

Здравствена легитимација на име Шабан В. 
Шукрам, ул. „Караман" бр. 43, Тетово. (2482) 

Свидетелство бр. 0603-158 од УШ одделение на 
име Јевда Веланоска, Гостивар. (2483) 

Ученичка книшка од I до IV одделение, изда-
дена од Основното училиште во е. Звечан — М. 
Брод на име Зора Цветаноска, е. Звечан, М. Брод. 

(2484) 
Оружен лист на име Меџби "Миџаит, е. Груп-

чин, Тетово. (2485) 
Свидетелство за завршен Ш клас на име Јамин 

М. Турчани, Гостивар. (2486) 
Здравствена легитимација на име Ривман Ју -

с у ф у е. Лакавица, Гостивар. (2487) 
Здравствена легитимација на име Славко' Га-

е в с к и , е. Кременица, Битола. (2489) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 

Битола на име Милица Поповска, ул. „М. Тито" бр. 
116, Битола. (2490) 

Работна книшка на име Цане Николовски, ул. 
„433" бр. 46а, Скопје. (2492) 

Здравствена легитимација на име Милутин Ро-
гановић ул. „Будимаш" бр. 16, Прилеп. (2493) 

Возачка дозвола бр. 1121, издадена од ОВР — 
Т. Велес на име Мирослав Здравевски, е. Теово, 
Т. Велес. (2494) 

Здравствена легитимација бр. 64750, издадена 
од ЗОО — Гостивар на име Аџија Рамадани, е. 
Скудриње, Гостивар. (2495) 

Здравствена легитимација на име Ѓулнад Ј у -
с у ф у ул. „И. Р. Лола" бр. 15, Гостивар. (2496) 

Здравствена легитимација бр. 55066 на име Мен-
ка Трајковска, е Дуње, Прилеп, (2498) 

Свидетелство за основно образование, издадено 
од Основното- училиште „Бр. Миладинови" — Стру-
га на име Ферзије Абази, ул. „Скопска" бр. 41, 
Струга. в (2499) 

Здравствена легитимација на име Илија Кр-
стевски, е. Кременица, Битола. (2500) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена 
од Основното училиште „Никола Тесла" — При-
леп на име Илија Момироски, е. Дреновци, При-
леп. (2501) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Ученичка книшка бр. 53 на име Димче Ристов-
ски, с. Дур. Река, Кр. Паланка. (2502) 

Свидетелство за висококвалификуван работник 
на име Мито Тодоровски, ул. Чешел П, влез П/10, 
Тетово. (2503; 

Свидетелство за завршен П разред на име Ко-
ца Крстевска, с. Шемшево, Тетово. (2504) 

Свидетелство за завршено осмолетка на име 
Сејде (Велев) Србиноски, е. Беловиште, Гостивар. 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
основното училиште „Братство" е. Челопек на име 
Мирко Маркоски, е. Челопек, Тетово. (2506) 

Возачка дозвола бр. 2425, издадена од ОВР — 
Тетово на име Павле Илија Димовски, е. Вратница, 
Тетово. (2507) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име ѓорѓи Бекиров, ул. „М. Корак" бр. 
67, Прилеп. (2508) 

Свидетелство за УШ озеленив , издадено' од 
Основното училиште „Кочо Рацин" •— Прилеп на 
име Ристе Ангелевски, ул. „Мирче Ацев" бр. 136, 
Прилеп. (2509) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на, име Весела Кочоска, ул. „К. Волнаров" 
бр. 10, Прилеп. (2510) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Прилеп на име Суза Кочоска, ул. „К. Волнар" бр. 
10, Прилеп. (2511) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Битола на име Марика Богоевска, ул. „Караорман" 
бр. 97, Битола. (2512) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Цветко Софески, Гостивар. , (2513) 

Свидетелство бр. 382/53 за завршено УШ одде-
ление на име Реџеп Џафери, е. Радуша, Скопје. 

Свидетелство за завршен испит на име Иљаз 
Имери, ул. „Бр. Миладинови" бр. 72, Тетово. (2516) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Луиза Чевреска, Скопје. (2517) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мев лида, Ќамил, Џемшит и Назми-
ја Џемаилови, Скопје. (2518) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Христина Дачовска, Скопје. (2519) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Борис Кидрич" — е. Са-
рај на име Ајет Зубери, Скопје. (2520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мира, Димитрова, Скопје. (2521) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од ЕМУ ЗУ С „Коце Металец" — Скопје на име 
Бошко Стојанов, Скопје. (2522) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Џартов, Скопје. (2523) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Кирил Пејчиновић" — 
Скопје на име Надежда Миланова, Скопје. (2524) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Боевски, Скопје. (2525) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Идриз Сеј фула, Скопје. (2526) 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО — 
Скопје на име Кадри, Фатиме и Башким Пајазити, 
Скопје. (2527) 

Службена легитимација издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Крсто Тодоровић, 
Скопје. (2528) 

Оружен лист бр*. 216/69, издаден од ОВР —• 
Скопје на име Феим Камбери, Скопје. (2529) 

Воена книшка издадена од Земун на име Ч а -
слав Проданов, Скопје. (2530) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Станка Јакимова, е. Текија, Скопје. 

Индекс бр. 3597, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Зорица Балаловска, 
Скопје. (2532) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено' од Осмолетката „26 Јули" —• Скопје на 
име Јашар Кадри, Скопје. (2533) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кемал Сулејманов, Скопје. (2534) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Веби Хашани, Скопје. - (2535) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Авдуљ Бучи, Скопје. (2536) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св, Николе на име Душан Ангелов, Скопје. (2537) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ивица Милевски, Скопје. (2538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магбер Рамческа, Скопје. (2539) 

Свидетелство за завршена Ш година, издадено 
од СУЦ — Скопје на име Сали Садиков, Скопје. 

Работна книшка издадена од Ѓ. Петров на име 
Томислав Трпчевски, Скопје. Скопје. ' (2541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мемет Амир, Скопје. (2542) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Салај дин Мемедовски, Скопје. (2543) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Костадинов, Скопје. (2545) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анифа Аметова, Скопје. (2546) 

Воена книшка издадена од Валандово на име 
Глигор Јанев, Скопје. (2547) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодорче Тодоровски, Скопје. (2548) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „В. Илиќ Ленин" —• Скоп-
је на име Гордана Митева, Скопје. (2549) 

Свидетелство за завршен дактилографски курс, 
издадено од Школата за дактилографи и стено-
графи — Скопје на име Гордана Митева, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Мурсел, Скопје. (2551) 

Диплома за завршен испит, издадена од ЕМУЦ 
— Скопје на име Муса Шабани, Скопје. (2552) 

Сервисна книшка бр. 581564 за моторно возило 
„Фиат 1300" издадена од Завод „Црвена застава" 
— Крагујевац на име Шаип Бислими, Скопје.. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Цана Стојановска, Скопје. (2554) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено' од Основното училиште „В. Кидрич" —• е. 
Сарај на име Ќаил Сулејмани, Скопје. (2555) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јаготка Спасовска, Скопје. (2556) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Луковска, Скопје. (2557) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Сими ја Бундалевска, Скопје. (2558) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Младенов, Скопје. (2559) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан Мусли Амети, Скопје. (2560) 

Воена книшка издадена од Српеница — Жага 
— СР Словенија на име Петар Каравчевиќ, е. Ку-
чевиште, Скопје. (2561) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Севдија Асанова, Скопје. (2562) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Светозар З д р а в е в с к и , Скопје. (2563) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Гордана Влајковић, Скопје. (2564) 

Здравствена легитимација издадена од; ЗСО — 
Скопје на име Горица Божиновски, Скопје. (2565) 

Здравствена легитимација издадена од; ЗСО' — 
Скопје на име Велика Марковска, Скопје. (2566) 

Свидетелство бр. 9634 за, завршен испит за 
квалификуван работник —• тесар, издадено од Со-
бранието на општина Идадија — Скопје на име 
Милан Доневски, Скопје. (2567) 

Здравствена легитимација издадена од; ЗСО •—• 
Скопје на име Митра Петреска, Скопје. (2568) 

Здравствена легитимација издадена од; ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Стефанова, Скопје. (2569) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното1 училиште „Коле Неделковски" 
— Скопје на име Симеон Веновски, Скопје. (2570) 

Здравствена легитимација издадена од; ЗСО — 
Скопје на име Сретен Георгиевски, Скопје., (2571) 
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Здравствена легитимација бр. 62016, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Никола Адамов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Мирко Димовски, Скопје. (2573) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Абдулах Ченгиќ, Скопје. (2574) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Диме Ицковски, е. Бул анани, Скопје. 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Гопе Делчев" — 
Скопје на име Снежана Трпковска, Скопје. (2577) 

Свидетелство' за УШ одделение, издадено1 од 
Основното училиште „Гоце Делчев" — Скопје на 
име Добрила Трпковска, Скопје. (2578) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Велков, Скопје. (2579) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Пројка Горевска, Скопје. (2580) 

Свидетелство- за I клас, издадено од Гимна-
зијата „Стив Наумов" — Ресен на име Никола 
Наумовски, ул. „Б. Кидрич" — 8, Ресен. (2581) 

Свидетелство бр. 07-266 за УШ одделение, из-
дадено од Централното основно училиште „Ванчо 
Прке" — Делчево на име Томислав Драгишов Б а -
бичов, ул. „Маршал Тито" бр. 11, Делчево. (2582) 

Работна книшка на име Стојна Стојановска, ул. 
„Д. Влахов" бр. 1, Куманово. (2584) 

Работна книшка на име Стојчо Јакимовски, е. 
Орах, Куманово. (2585) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Трајче Со дуноски, ул. „К. Јоси-
фоски" бр. 96, Прилеп, (2588) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Грозда Неделковска, е. Нежилово, Т. Велес. 

Возачка дозвола издадена од СВР — Пула 
на име Исмаиљ Исмаиљи, е. Синичане, Тетово. 

Свидетелство од I клас, издадено од Гимнази-
јата „П. Попоски" — Гостивар на име Дукадинка 
Стојаноска, ул. „Д. Влахов" бр. 31, Гостивар. (2592) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Даут Адеми, е. Градец, Гостивар. (2593) 

Ученичка книшка за завршено П одделение на 
име Стане Смилевски, е. Сретково, Гостивар. (2594) 

Свидетелства за I, П, Ш и IV година, издаде-
ни од Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на 
име Ана Нав дарова, ул. „М. Тито" бр. 57, Прилеп. 

Диплома за завршена гимназија, издадена од 
Гимназијата „М. Ацев" — Прилеп на име Ана 
Чавдарова, ул. „М. Тито" бр. 57, Прилеп. (2596) 

Свидетелство од УШ одделение на име Мите 
Ѓоршев, ул. „Јаворска" бр. 1, Т. Велес. (2599) 

' Диплома на име Еслими Сали, е. Чајле, Гости-
вар. (2600) 

Уверение за квалификуван електро-механичар 
на име Ефтим Петров, е. Јегуновце, Тетово. (2601) 

Уверение на име Панде Чочороски е. Венчани, 
Струга. (2602) 

Уверение на име Ниј азија Феј зули, е. Росту-
ша, Гостивар. (2603) 

Работна книшка на име Нада Темелкова, ул. 
„Ј. Христов" бр. 8, Битола. (260.4) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •—• 
Прилеп на име Кузман Наумовски, е. Гор. Ориза-
ри, Битола, (2605) 

Работна книшка на име Раде Настовски, е. 
Вратница, Тетово. . (2607) 

Возачка дозвола бр. 1017 и сообраќајна дозвола 
бр. 1932, издадени од ОВР — Тетово на име Ќ и ф -
лија Селмани, ул. „Маршал Тито" бр. 20, Тетово. 

Возачка дозвола бр. 2543, издадена од ОВР — 
Тетово на име Диме Димитриевски, ул. „Гостивар-
ска" бр. 5, Тетово. (2611) 

Сообраќајна дозвола бр. 1747, издадена од ОВР 
— Тетово на име Диме Димитриевски, ул. „Гости-
варска" бр. 5, Тетово. (2612) 

Свидетелство за положен пекарски испит, из-
дадено од Осијек на име Раде Настовски, е. Врат-
ница, Тетово'. (2613) 

Свидетелства за завршени I, П и Ш година 
индустриско училиште на име Ружди Рецепи, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 29, Гостивар. (2614) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Братство Единство" на име Аце 
Смилевски , ул. „Н. Тесла" бр. 25, Гостивар. (2615) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Димче Т. Мартиноски, ул. „Бела 
сица" бр. 8, Прилеп. (2616) 

Свидетелство за завршена Ш година, издадено 
од Стопанско^ училиште во Битола на име Ху-
сеин Ф. Алиевски, ул. „Илинден" бр. 79, Битола. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Градимир Здравковић, Скопје. (2618) 

Студенава легитимација бр. 5036, издадена од 
Природ но-математичкиот факултет — Скопје на 
име Љубомир Станчевски, Скопје. (2619) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Ч а д и е в с к а , Скопје. (2620) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Ирена Кодевска, Скопје. (2621) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Маневска, Скопје. (2622) 

Сервисна книшка бр. 586803 за патничко возило 
„Застава 750", издадена од „Црвена Застава" — 
Крагујевац на име Борис Богучевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трпе К. Митревски, Скопје. (2624) 

Работна книшка издадена од Београд на име 
Вукица Зукиќ, Скопје. (2625) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Јордан Симонов, Скопје. (2626) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Виолета Дончева, Скопје. (2627) 

Индекс бр. 1453, издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет — Скопје на име Тошко X. 
Тодоров, Скопје. (2628) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Авдил Зендели, Скопје. (2629) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „И. Р. Лола" е. Трооло — 
Пробиштип на име Киро Р. Панов, Скопје. (2630) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Мино К. Наумов, Скопје. (2631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маја Мицевска, Скопје. (2632) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Арсо Кутузовски, Скопје. (2633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Биљана Петровиќ, Скопје. (2634) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хаџи Абази, Скопје. (2635) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Антица Живковиќ, Скопје. (2636) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олга Иванова, Скопје. (2637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Михајлова, Скопје. (2638) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стана Јашевиќ, Скопје. (2639) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Радовиш на име Татјана Глигорова, е. Подареш, 
Радовиш. (2640) 

Свидетелство за УШ одделение', издадено од 
Основното училиште „Кирил и Методи" — е. Ро-
мановце •— Кумановско' на име Киро1 Стојановски, 
Скопје. (2641) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ремзи је и. Ахмет Бајрами, Скопје. 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од АСУЦ — Скопје на име Димитар Јанев, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Шшја Неделковски, Скопје. (2644) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Моша Пијаде" —• Струмица 
на име Илија Запров, Скопје. (2645) 

Здравствена легитимација издадена -од ЗСО —• 
Скопје на име Душан Златевски, Скопје. (2646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Арифка Ибраимова, Скопје. (2647) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО •— 
Скопје на име Арифа и Бајрамше Меминдови, 
Скопје. (2649) 
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Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од, Осмолетката во е. Д. Свиларе — Скопско 
на име Кемал Селими, е. Д. Свиларе, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Николовски, Скопје. (2651) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Лефко Вреноски, ул. „Р. Иваноски" 
бр. 34, Прилеп. (2652) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Стеван М и х а ј л о в е ^ , ул. „К. Гав-
рилоски" бр. 29, Прилеп. (2653) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Никола Јованоски, ул,. „Илија Б а -
р л е с к и " бр. 6а, Прилеп. (2654) 

Инвалидска книшка бр. 000194, за повластено 
патување издадена од Општинското собрание на 
Битола на име Благоја Петковски, ул. „И. Р. Лола" 
бр. 25, Битола. (2656) 

Здравствена легитимација на име Жанета Ни-
коловска, ул. „П. Бригада" бр. 2, Битола. (2657) 

Работна книшка сер. бр. 4894, серија бр. 244342 
на име Саво Јовановски, ул. „М. Пијаде" бр. 150, 
Куманово. (2658) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Мите Петровски, е. Мартолци, Т. 
Велес. (2659) 

Свидетелство бр. 0301-280 за завршено! I клас 
на име Мусаи Ерман, ул. „Д. Г. Кара" бр. 78, Те-
тово. (2660) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Бедрија Керимова, ул. „Козјак" бр. 
52, Битола. (2662) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО1 — 
Битола на име Едије Бајрамова, ул. „Љубојно" бр. 
7, Битола. (2663) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО1 — 
Прилеп на име Ладе Васил оски, е. Г. Којнари, 
Прилеп. (2664) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено' од 
Основното' училиште „Кочо Рацин" на име Димо 
Стојаноски, ул. „11 октомври" бр. 42, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Рада Гиноска, ул. „К. Јосифоски" 
бр. 184, Прилеп. (2666) 

Диплома за завршен IV клас издадена од Гим-
назијата „Панче Попоски" Гостивар на име Сали 
Селими, е. Чајле, Гостивар. (2670) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Шукрије В. Јусуфовска, ул. „Кар-
ловац" бр. 21, Битола. (2671) 

Здравствена легитимација на име Хасим Аб-
дии, ул. „Илинденска" б.б. Тетово. (2672) 

Работна книшка издадена во Струмица на име 
Бојана Василева, Скопје. (2673) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божидар Видоески, Скопје. (2674) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО' — 
Скопје на име Ѓурга Белковска, Скопје. . (2675) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО' —• 
Скопје на име Разија Мустафов^ Скопје. (2676) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хамдија Халими, Скопје. (2677) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО' — 
Скопје на име Касер Таири, Скопје. (2678) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамиз Садиков, Скопје,. (2679) * 

Воена книшка издадена од Осијек на име Дра-
ги Димче Андоновски, Скопје. (2680) 

Студентска легитимација бр. 5502 издадена' од 
Електро-машински факултет — Скопје на име Не-
венко Калеов, Скопје. (2681) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО1 — 
Скопје на име Вера Смиланова Скопје. (2682) 

Свидетелства за УП и УШ одделение, издаде-
ни од Основното' училиште во е. Липково — Ку-
мановско на име Неџати Кадрији, е. Глажна,, Ку-
маново. (2683) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Мирослав Стефановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Николовски, Скопје. (2685) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Весовски, Скопје. (2686) 

Работна книшка издадена од Београд на име 
Меира Реџепових Скопје. (2687) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристина Нешева, Скопје. (2688) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО' — 
Скопје на име Асан Маровци, Скопје. (2689) 

Здравствена легитимација издадена од, ЗСО' — 
Скопје на име Ибрахим Шабовиќ, Скопје. (2690) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Младен Петковски, Скопје. (2691) 

Здравствена легитимација издадена од, ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Милошева, Скопје. (2692) 

Диплома за завршено средно техничко училиш-
те —• градежен смер издадено од Техничкото 
училиште „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Илија Симоновски, Скопје. (2693) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО' — 
Скопје на име Фетија Јашари, Скопје. (2694.) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО' — 
Скопје на име Љупчо Стојчевски, Скопје. (2695) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душанка Стојановска, Скопје. (2696) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Петар Јорданов, Скопје. (2697) 

Свидетелство и диплома за завршено едного-
дишна болничка школа во Скопје на име Петар 
Стефанов. Скопје. (2698) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Селвие Бафти, Скопје. (2699) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Божидар Д. Гичев, Скопје. (2700) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Макфире Селими, Скопје. (2701) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станислава Белковска, Скопје. (2702) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Ѓорѓиевски, Скопје. (2703) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката во Берово на име Славе 
Ковачевски, е. Смојмирово', Берово. (2704) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Стојан Арсовски, Скопје. (2705) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ба јрам Хазировиќ, Скопје. (2706) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Градежното училиште во Битола на име Мили-
вој Јанкуловски, е. Браилово, Прилеп. (2707) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фадил Дили, Скопје. (2708) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќама Демо, Скопје. (2709) 

Воена книшка издадена од Зеница на име Да-
ут Имеровски, Скопје, (2710) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божин Коста диновски Скопје. (2711) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јакуп Јакупи, Скопје. (2712) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мелеќе Дурмиш, Скопје. (2713) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Шабан Јузеир, ул. „Козјак" бр. 35, 
Битола. (2714) 

Свидетелство бр. 06-163 за IV клас, издадено 
од Гимназијата „М. Пијаде" Кр. Паланка на име 
Цветан Цветковски, е. Луке, Кр. Паланка. (2725) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Прилеп 
на име Киро Јованоски, е. М. Којнари, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Николина А р и з а н с к а , ул. „Авала" 
бр. 32, Прилеп. (2728) 

Возачка дозвола бр. 3597, издадена од СВР — 
Тетово на име Недан Сим јаноски, е. Брвеница, Те-
тово. (2729) 

Работна книшка на име Страшко Столевски, 
ул. „Петре Алчев" бр. 22, Т. Велес (2730) 

Здравствена легитимација на име Андре Трп-
чевски, Тетово'. 4 (2731) 
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Работна книшка издадена од СО — Прилеп 
на име Миле Илиоски, ул. „М. Пијаде" бр. За, 
Прилеп. (2733) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Битола на име Менка Крстевска, е. Галена, Битола. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО' — 
Битола на име Жаклина Ивановска, ул. „Ленино-
ва" бр. 83а, Битола. (2736) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Саљиј X. Исмаили, е. Селце Кеч, Тетово. (2737) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Коле Канински" — Битола 
на име Верка Трајановска, ул. „Гургур" — 40, Би-
тола. • (2738) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Битола на име Христо Јанков, ул. „Маркс Енгелс" 
бр. 24, Битола. (2739) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Бекаре Јашарова, ул. „Љубојно" бр. 
3, Битола. (2740) 

Здравствена легитимација бр. 8373 на име Зора 
Маркоска, ул. „М. Тито" бр. 85, Прилеп, (2741) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО —• Битола на име Велика Митровска, е. 
Добрушево, Битола. (2742) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Битола 
на име Христо Трајковски, ул. „Кордун" бр. 7, Би-
тола. (2744) 

Здравствена легитимација на име Драгослав 
Силјановски, ул. „П. Гули" — 30, Тетово. (2745) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Битола на име Петар Здравковски, ул. „Ѓ. Петров" 
бр. 59, Битола. (2748) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Битола на име Тодор Богдановски, е. Д. Чарлија, 
Битола. (2749) 

Свидетелство бр. 390/20, за V клас издадено од 
Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Сло-
боданка Мирческа, ул. „Ц. Којнарец" — бр. 13, 
Прилеп. (2750) 

Свидетелство за незавршен III клас, издадено 
од Гимназијата „М. Ацев" — Прилеп на име Ки-
рил Миланоски, ул. „Б. Бешироски" бр. 23, При-
леп. (2751) 

Свидетелство за- завршено V одделение на име 
Нада Петреска, е. Сенокос, Прилеп. (2752) 

Диплома за завршена гимназија на име Свето-
лик Ноневски, ул. „Кумановска" бр. 18, Т. Велес. 

(2753) 
'Свидетелство за завршен испит на име Ѓу-

лумсере Рамадани, ул. „Бр. Миладинови" бр. 60, 
Тетово. (2754) 

Возачка дозвола рег. бр. 1279 издадена од ОВР 
— Тетово на име Небојша Бариќ, ул. „К. Јоси-
ф о в о м " бр. 49, Тетово (2756) 

Здравствена легитимација бр. 5827/41, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Милица Евтоска, с. 
Врапчиште, Гостивар. (2757) 

Свидетелство за завршен П клас — математич-
ки смер, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке" — 
Виница на име Славица Здравевска, М. Брод. 

(2758) 
Уверение бр. 03-230 за положен испит високо-

квалификуван работник на име Митра Петреска, 
Гостивар. (2759) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Атанасова, Скопје. (2760) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Топаловска, Скопје. (2761) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вукица Рајковчевиќ, Скопје. (2762) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јакута Рецепи, Скопје. (2763) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јеврем Младеновиќ, Скопје. (2764) 

Индекс, бр. 893, издаден од Медицинскиот факул-
тет во Скопје на име Никола Дебарлиев, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајет Мемед, Скопје. (2766) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Стојковски, Скопје. (2767) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љазиме Шефки, Скопје. (2768) 

Воена книшка издадена од Наковец на име 
Пајазит Демир, Скопје. (2769) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Фаим Арифи, Скопје. (2770) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Т. Велес на име Јелица Темелковска, Скопје. (2771) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миљаим Али, Скопје. (2772) 

Ученичка книшка за V, VI и УП одделение, 
издадена од Основното училиште — „Песталоци" 
— Скопје на име Александар Трпковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азизи Кани, Скопје. (2774) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михрије Сахити, Скопје. (2775) 

Уверение бр. 582 за пловидбеност на авион 
АN 2М со знак ЈУ-ВСМ, издадено од Цивилна 
воздушна пловидба во Београд на име Агрохеми-
зација — експорт-импорт, Скопје. (2776) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рустем Асанов, Скопје. (2777) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Ингилизовска, е. Мирков-
ци, Скопје. ~ (2778) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Шера Мазрек, Скопје. (2779) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Битола на име Ѓулнихал Исмаил, Скопје. (2780) 

Работна книшка бр. 472, издадена од Скопје 
на име Ѓулнихал Исмаил, Скопје. (2781) 

Индекс бр. 13850, издаден од Правниот факул-
тет во Скопје на име Роска Васил ева, Скопје. 

Индекс бр. 4079, издаден од Медицинскиот ф а -
култет во Скопје на име Лазо Јанакиевски, Скопје. 
I. У; I !. (2783) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џон Матеевски, Скопје. (2784) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Трговската академија во Скопје на име Петар 
Коневски, Скопје. (2785) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Фадила и Сабајдин Абдула, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Љутвија, Беким и Хасиме Красниќ, 
Скопје. (2787) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санда Николовска, Скопје. (2788) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Талев, Скопје. (278р) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Младен Данчевски, Скопје. (2790) 

Диплома за завршено пожарен техничар, изда-
дена од Ватрогасната школа во Загреб на име 
Цветан Анчевски, Скопје. (2791) 

Работна книшка издадена од Тетово на име 
Стојко Ѓорѓиевски, Ѓ. Петров. (2792) 

Здравствена легитимација на име Снежана Ди-
митриевска, Скопје. (2793) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — 
Ниш на име Селим Рамадани, Скопје. (2794) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Петре Балгуров, Скопје. (2795) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Меди Морати, Скопје. (2796) 

Свидетелство за положен испит за квалифи-
куван занаетчиски работник, издадено од Општи-
на „Кале" во Скопје на име Божидар Јован Та-
севски, Скопје. (2797) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Александар и Силвана Јакимовски, 
Скопје. (2798) 

Свидетелство за положен испит за квалифи-
куван електро-инсталатер, издадено од Собрание 
на општината „Кале" — Скопје на име Р а у ф Ше-
хат*, е. Речане Гостивар. (2799) 
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Индекс бр. 12058, издадено од Правниот ф а -
култет — Скопје на име Васко Симоски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Љубица Петреска. Скопје. (2801) 

Воена книшка издадена од Босански Нови на 
име Томислав Стојковски, Скопје. (2802) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО —• 
Скопје на име Стојко, Душанка, Илија и Мица 
Димитриеви, Скопје. (2803) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Димитриевска, Скопје. (2804) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Костовски, Ѓ. Петров. (2805) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Охрид на име Ѓорги и Марија Пејовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Биџовски, Скопје. (2807) 

Работна книшка бр. 17671, издадена од Скопје 
на име Славко Главинчев, Скопје. (2808) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Томе Цветкоски, ул. „Андон Сла-
вејко" бр. 24, Прилеп. (2809) 

Здравствена легитимација бр. 114762, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Хетем Суљејмани, с. 
Радуша, Ѓ. Петров. (2811) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Антигона Најдовска, е. Суводол, 
Битола. (2812) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Никола Тодорос ки" — Ракле 
на име Киро Насески, е. Тројаци, Прилеп. (2813) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Прилеп на име Спасија Јанкулоска, ул. „Димо На-
редником бр 67, Прилеп. (2814) 

Возачка дозвола бр. 1050 издадена од ОВР — 
Тетово на име Миле Матов Јаневски, ул. „ЈНА" 
бр 116, Тетово. * (2815) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Александар Б. Велески, ул. „Изо 
Рибар Лола" бр. 1а, Прилеп. (2816) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Зоран Б. Велески, ул. „И- Р. Лола" 
бр. 1а, Прилеп. (2817) 

Работна книшка на име Муадин Љатифи, ул. 
„Ужичка" бр. 45, Куманово. (2819) 

Свидетелство од П клас, издадено од Гимнази-
јата „Кирил Пе јчиновић — Тетово на име Слави-
ца Јовановска, е. Стенче, Тетово. (2820) 

Свидетелство за I година, издадено од Инду-
стриското училиште — Гостивар на име Живко 
Аврамоеки, е. Стенче, Гостивар. (2821) 

Свидетелство за завршено Ш година економско 
училиште во Битола на име Мирјана Далјанов-
ска, ул. „Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 30, Битола. (2822) 

Здравствена лештимација издадена од В.П. 7700 
на име Милош Вукмировић ул. „Браќа Ламески" 
бр. 33, Прилеп. (2823) 

Уверение бр. 1025 за леблебиџија на име Зул-
фидан Азизи, е. 1ЅГово Село П, Тетово. (2824) 

Свидетелство од Ш година, издадено од учи-
т е л с к а школа „Зеф Љуш Марку" — Скопје на 
име Амет Исени, е. Д. Палчиште, Тетово. (2825) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Божана Димитријевска, е. Добру-
шево, Битола. (2826) 

Свидетелство за V клас, издадено од Вишата 
гимназија „Мирче Ацев" — Прилеп на име Марија 
Војничаноска, ул. „Сотка Георгиоски" бр. 17, При-
леп. <282?) 

Свидетелство за VI клас, издадено од Вишата 
гимназија „М. Ацев" — Прилеп на име Марија 
Војничаноека, ул. „Сотка Герѓиоски" бр. 17, При-
леп. (2828) 

Свидетелство за УН клас, издадено од Вишата 
гимназија „М. Ацев" — Прилеп на име Марија 
Војничаноска, ул. „Сотка Георгиоски" бр. 17, При-
леп. (2829) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Никола Тесла" — с. Дупјача-
ни на име Никола Тотески, е. Забрчани, Прилеп. 

(2213) 
Свидетелство за завршен I клас, издадено од 

ХТТУ — Б. Кидрич" — Т. Велес на име Морфа, 
Попова, ул. „Костурска" бр, 29, Т. Велес. (2214) 

Свиделтество за завршено осмолетка на име Бо-
госав Петровски, с, Милетино, Тетово. (2215) 

Свидетелство за завршена I година, издадено бд 
ЕМУЦ — Гостивар на име Живко ѓорѓиевски, ул. 
„П. Попоски" бр. 40, Гостивар. (2216) 

Свидетелство од II година на име Јовица Јаки-
мовски, ул. „М. Ч. Филиповски" бр. 184, Гостивар. 

(2217) 
Свидетелство за I и II година индустриско учи-

лиште на име Крсто Китовски, е. Лешница. Го-
стивар. - (2218) 

Свидетелство за I година, издадено од Инду-
стриското училиште „Р. Р. Ричко" — Прилеп на 
име Киро Вељановски, е. Добрушево, Битолско. 

(2219) 
Работна книшка на име Надица Марковиќ, е. 

Табановце, Куманово. (2220) 
Свидетелство бр. 193, за завршено VIII одделеа 

ние, издадено од е. Дуње па име Јордан Кузевски, 
е. Пештани, Охрид. • (2221) 

Свидетелство издадено од ХТТУ — Т. Велес 
на име Орце Коцев, ул. „Ѓ. Петров" бр. 5, Т. Велес. 

(2222) 
Свидетелство од VII одделение на име Фадил 

С. Љимани, е. Синичани, Тетово. (2223) 
Свидетелство за I година, издадено од УЗУС 

„Кочо Рацин" — Битола на име Гоце Јаневски, е. 
Царев Двор, Ресен. (2225) 

Свидетелство за завршена I година стопанско 
училиште на име Драгица Илиевска, е. Суводол, 
Битола. ' (2226) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
УЗУС „Кочо Рацин" — Битола на име Софка Нај -
деновска, ул. „11", бр. 11, Битола. (2227) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
УЗУС — Битола на име Јордана Кировска, ул. „В. 
Стрезов" бр. 21, Битола. (2228) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Рампо Лефката" —• Прилеп 
па име Киска Степаноска, ул. „Моша Пијаде" бр. 
1е, Прилеп. (2229) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Мирче Ацев" •— е. Ст. Лагово 
на име Никола Трајковски, е. М. Руфци, Прилеп. 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „11 октомври" — Прилеп на 
име Наде Бошкоска, ул. „Л. Лапецот" бр. 60, При-
леп. (2231) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Никола Тодороски" — е. Ракле 
на име Орде Игњатоски, ул. „М. Цветаноски" бр. 30, 
Прилеп. (2233) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Јонче Сугарески" е. Обртани, 
па име Менка Барлеска, ул. „В. Левата" 9, Прилеп. 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Климент Охридски" — При-
леп на име Вера Стојкоска, Прилеп. (2235) 

Ученичка книшка од VI до VIII од дед ение, из-
дадена од Училиштето „Стив Наумов" —• е. Плас-
ница на име Стојан В. Стојаноски, е. Ореојец, М. 
Брод. (2236) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Благој Печевски, ул. „Пеце Карев", 
бр. 17, Т. Велес. (2237) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
ХППУ „Борис Кидрич" —- Титов Велес на име Роза 
Варналиева, ул. „4 јули" бр. 2, Т. Велес. (2238) 

Свидетелство од И година, издадено од Инду-
стриското училиште „Злате Малакоски" — Гостивар 
на име Снежана Милчевска, ул. „П. . Поповски", 
бр. 58, Гостивар. (2239) 
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Свидетелство за VIII клас, издадено од Вишата 
гимназија „М. Ацев" — Прилеп на име Марија 
Војничаноска, ул. „С. Георгиоски" бр. 17, Прилеп. 

Диплома за завршено средно образование, из-
дадена од Вишата гимназија „М. Ацев" — При-
леп на име Марија Војничаноска, ул. „С. Георгио-
ски", бр. 17, Прилеп. (2831) 

Свидетелство за VI одделение на име Даница 
Аврамова, е. Росоман, Кавадарци. (2832) 

Свидетелство за завршен I клас на име Фрус-
ка Шалевска, ул. „Народен фронт" бр. 20, Т. 
Велес. ^ (2833) 

Сообраќајна и возачка дозвола на име Ристо 
Давчев, ул. „Киро Чучук" бр. 10, Т. Велес. (2834) 

Диплома бр. 05-12/34, за висококвалификуван 
автомеханичар на име Атанас Ј . Младенов ул. 
„Преспа" бр. 7, Кавадарци. (2835) 

Возачка дозвола бр. 1372/25. УП. 1967 год., из-
дадена од Одделението за внатрешни работи — 
Тетово на име Светозар Веселина Тасевски, ул. 
„М. Тито" — 102, Тетово. (2836) 

Здравствена легитимација на име Благица Пе-
треска, ул. „11-ти Октомври" бр. 55, Прилеп. (2837) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — 

ГОСТИВАР 

распишува 

К О Н К У Р С 

за специјализација на ' едеп лекар од општа 
пракса по специјалноста ФТИЗИОЛОГИЈА. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

— да имаат завршено медицински факултет со 
три години работно искуство во здравствени ра-
ботни организации и положен стручен Р1спит, како 
и да знае еден странски јазик во таа мерка да 
може да следи стручна литература. 

Предимство за избор имаат кандидатите кои 
работеле повеќе од три години во Медицинскиот 
центар — Гостивар. 

Молбите таксирани со 1 динар се доставуваат 
на Медицинскиот центар — Гостивар. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Деловниот одбор по Претпријатието „Стоко-
промет" експорт-импорт, Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВОТО 
Услови: Покрај основните законски услови кан-

дидатите треба да ги исполнуваат и овие услови: 
да имаат завршено економски фах^ултет или средна 
економска школа со работен стаж на раководни 
работни места од книговодствена струка од 5 од-
носно 8 години; да не е осудуван за стопански 
криминал. 

Пријавите заедно со доказите за исполнување 
на условите од конкурсот се доставуваат на секре-
таријатот на претпријатието. Непотполни и ^ б л а -
говремено пристигнати пријави нема да се земаат 
во разгледување. 

Конкурсот останува отворен 15 дена по објаву-
вањето, односно до пополнување на работното 
место. 

За резултатот на конкурсот секој учесник ќе 
биде писмено известен во рок од 10 дена по за-
клучувањето на конкурсот. 

Врз основа на член 126 од статутот, Конкурс-
ната комисија при Специјалниот завод — Демир 
Капија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар од општа практика и 
2. Извесен број детски негователки — болни-

чари. 
У с л о в и : 

Под точка 1, завршен медицински факултет 
со обавена лекарска практика и регулирана воена 
обврска, 

под точка 2, завршено болничко училиште. 
Личниот доход според Правилникот за личните 

доходи на работниците во Заводот, а за почетници 
10°/о намалување се до исполнувањето, на определе-
ните услови — приправничката практика. 

Кандидатите на пријавите со приложените по-
требни .документи за докажување на стручната 
подготовка прилепуваат таксена марка од 1 динар. 
Сето тоа и се доставува на Конкурсната комисија 
при Специјалниот завод —• Демир Капија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 

Конкурсната комисија на Клиниката за ин-
фективни болести —• Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за двајца лекари на специјализација по зараз-
ни болести 

Покрај општите услови предвидени со ОЗРО, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

—• завршен Медицински факултет, 
—• општ успех најмалку 8 (осум), 
— обавена приправничка практика, 
—• положен стручен испит, 
— познавање на еден од светските јазици, 
—• регулирана воена обврска. 
Предност имаат кандидатите кои работеле над 

2 години како лекари на Клиниката за инфектив-
ни болести. 

Молбите на кандидатите без писмени докази 
за исполнување на посебните услови нема да бидат 
разгледани. 

Личните доходи според Правилникот за рас-
пределба на личните доходи на работниците на 
Клиниката. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Конкурсната комисија за реизбор на директор 
иа Домот за стари лица — Скопје, врз основа на 
член 39 и 40 од статутот на Домот 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на Домот 
Кандидатите покрај општите законски услови 

за стапување во работен однос, треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка и ра-
ботно раководно искуство од 5 години во истород-
на или слична социјална установа (на просветна 
или социјална работа); 

— да имаат виша стручна подготовка и работ-
но раководно искуство од 8 години во истородна 
или слична социјална установа (на просветна или 
социјална работа); 

— да поседуваат организациони способности. 
Кандидатите се должни со пријавата да при-

ложат и докази за исполнување на горенаведе-
ните услови. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Некомилетираните пријави, како и пријавите 
добиени пред и по рокот на овој конкурс, коми-
сијата нема да ги земе предвид при разгледува-
њето. 
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Претседателството на Македонската академија 
на науките и уметностите во Скопје, објавува 

К О Н К У Р С 
за избор на административен секретар 

Покрај општите услови по ОЗРО, кандидатот 
треба да ги исполнува и следните услови: да има 
факултетска подготовка, знаење на најмалку еден 
странски јазик и најмалку пет години работно ис-
куство на раководно место. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Пријавите со доказите дека се исполнети усло-
вите на конкурсот се доставуваат до Македонската 
академија на науките и уметностите Скопје, Лер-
монтова 1. 

Пријавите кои не ќе бидат комплетирани со 
потребните докази нема да бидат разгледувани. 

Управниот одбор на Клиниката за интерна ме-
дицина при Медицинскиот факултет — Скопје, 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на две работни места и тоа: 

1. Електротехничар — — •— - — 1 
2. Чистачка — — — — — — 1 

Услови: 

Покрај општите услови предвидени со позитив-
ните законски прописи, кандидатот под реден број 
1 треба да има завршено средно-техничко учили-
ште — електро-отсек, а кандидатот под реден број 
2 да не е постар од 40 години. 

При изборот на кандидатот под реден број 1, 
ќе има предност оној кандидат што има познавање 
на медицинска апаратура. 

Конкурсот е отворен 15 дена од. денот на обја-
вувањето. 

Молбите се поднесуваат до Клиниката за ин-
терна медицина, со ознака за Конкурсната коми-
сија. 

За изборот кандидатите ќе бидат известени 
најдоцна 20 дена по истекот ч на конкурсот. 

Конкурсната комисија за именување дирек-
тор на Земјоделската задруга „Благој Мучето", е. 
Просениково — Струмичко, распишува 

К О Н К У Р С 
за именување (реизбор) на директор 

на Задругата 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има завршено земјоделски или економски 
факултет и 1 година искуство; 

— средно земјоделско или економско училиште 
и 3 години работно искуство. 

Конкурсот останува отворен 15 дена по неговото 
објавување. 

Молбите доставени без потребните документи 
нема да се земаат предвид од Комисијата. 
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Конкурсната комисија за именување директор на 
Занаетчиското услужно производно претпријатие 
„Иднина" — Струмица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување директор на претпријатието 

( р е и з б о р ) 

У с л о в и 
Покрај општите услови, кандидатите треба да 

ги исполнуваат и следните посебни услови: 
'— да имаат висока стручна подготовка, еко-

номски, правен факултет и 3 години работна прак-
тика на раководно работно место, 

•—• да имаат виша стручна подготовка, виша 
комерцијална школа и 5 години практика на рако-
водно работно место, 

— да имаат средно образование или непотпол-
но средно образование и 6 до 8 години практика 
на раководно работно место, 

— да е висококвалификуван мајстор — занает-
чија и да има работна практика како висококвали-
фикуван мајстор најмалку 15 години. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи на работни-
ците во претпријатието. 

Молбите со описот на досегашната работа како 
и останатите потребни документи се доставуваат до 
Конкурсната комисија на претпријатието. 

Некомплетираните молби Комисијата ќе по-
враќа. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 
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