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1. 

Врз основа на член 123 став 2 и 135 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 28. XII. и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 28. ХП. 1966 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА РАЗВОЈОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ВО 1966 ГО-

ДИНА И РАЗВОЈНИТЕ МОЖНОСТИ ВО 1967 
ГОДИНА 

I 
1. Остварениот пораст на индустриското и зем-

јоделското производство придонесе годинава во на-
шето стопанство да се оствари пораст на вкупното 
производство и на услугите. 

Во таквите движења се очекува физичкиот обем 
на индустриското производство да биде остварен со 
стопа што е над очекувањата и над остварената 
динамика во индустријата во целата земја, а во зем-
јоделството да се оствари повисоко производство 
ка ј поголем број култури, а посебно к а ј житата. 

Остварениот подем на производството е просле-
ден и со квалитетни промени во односот на работ-
ните организации спрема организацијата на рабо-
тењето и интензивирање на стопанисувањето. 

Работните организации вложија големи усилби 
за реализација интенциите на стопанската реформа. 
Остварена е поголема активност во поглед подоб-
рувањето организацијата на производството, проши-
рувањето на интеграционите зафати и во подобру-
вањето на материјалната положба воопшто. Остваре-
ниот пораст на производството во основа е постигнат 
со зголемување продуктивноста на трудот. Намалени 
се загубите во стопанството, подобрено е користењето 
на капацитетите и слично. Сето ова укажува дека 
во овој период, покрај квантитативните резултати, 
се постигнати и квалитативни промети. 

Наплатената реализација, во споредба со оства-
рените текови во целата земја, во СР Македонија се 
остварува со побрза динамика. Со ова учеството на 
реализацијата во вкупната реализација во Федера-
цијата е зголемено. 

Односите во расподелбата упатуваат на конста-
тација дека во обврските спрема заедницата е ма-
нифестирана тенденција на намалување на нив-
ното учество. Како резултат на ваквите померува-
ња зголемено е учеството на делот од доходот за 
чија расподелба непосредно одлучуваат работните 
организации. 

Извршените промени во примарната и секун-
дарната расподелба позитивно се одразија врз еко-
номската положба на работните организации. Учест-
вото на општествено-политичките заедници и на 
другите корисници на општествените средства во 
распределбата на општествениот производ е нама-
лено, додека учеството на стопанските организации 
е зголемено. 

Вкупниот краткорочен пласман на кредитите во 
стопанството укажува дека кредитната политика ка-
ко инструмент, насочен кон усогласување на сто-
ковно-паричните односи и стабилизирање на сто-
панските текови со успех се остварува. Таа ги пот-
тикнува работните организации настанатите проб-
леми да ги решаваат со обезбедување на поголема 
мобилност на расположивите средства и нивно ра-
ционално користење. Меѓутоа, во одделни стопански 
гранки и организации таа предизвика сериозни теш-
котии. 

Извозот на стоки, без извозот на тутун, е оства-
рен со повисока стопа од производството. Во овие 
рамки се забележува позначаен пораст на извозот 
на стоки од прехранбената, дрвната, хемиската, елек 
троиндустријата и земјоделството. Воедно при из-
возот на стоки се остварени видни резултати во из-
возот на конвертибилното подрачје. 

Запосленоста во општествениот сектор и годи-
нава е остварена со тенденција на смирена дина-
мика на запослување на нова работна сила, така 
што запосленоста, гледано во целина, е задржана 
на ниво од минатата година. 

Во вакви околности во текот на целата година 
беше присутен а акутен проблемот што се поставува 
во врска со економското активирање на работоспо-
собното население. 

За остварените движења и оцената во 1966 го-
дина од значење е да се у к а ж е дека и во областа 
на потрошувачката се остваруваат процеси кои во 
основа одат кон спроведување набележаната поли-
тика за оваа година. 

Личните доходи во стопанството во основа се 
движат во сразмер со порастот на продуктивноста 
на трудот. Инвестициите се остваруваат на ниво од 
минатата година, при што е зголемено учеството на 
вложувањата од средствата на работните организа-
ции. 

Неблаговремениот прилив на приходите на Фе-
дерацијата го доведе во прашање исполнувањето на 
обврските што се финансираат во рамките на овие 
средства. Со оглед на карактерот и структурата на 
инвестициите, претежен дел од започнатата инвес-
тициона изградба се финансира од овие извори и 
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поради тоа нередовниот прилив во извесна мера 
имаше одраз врз реализацијата на инвестициите во 
1966 год. 

Иако реформата внесе нови критериуми и еле-
менти за оценување ефикасноста на вложувањата, 
програмите за инвестиционата изградба се ,уште 
недоволно се преиспитуваат, така што и натаму по-, 

стои претежна ориентација од некои стопански ор-
ганизации да се реализираат поранешните програми. 

- Во рамките на општата потрошувачка, расходи-
те при образованието, научната дејност и културно-
просветната дејност, се остварени со поголема дина-
мика на -пораст од општиот просек и во границите 
на остварените приходи. 

Дејството на мерките од стопанската реформа 
во голема мера за смирија и "динамиката на буџет-
ската" потрошувачка. Движењето на буџетската по-
трошувачка годинава се одвива во рамките на рас-
положивите средства и не се очекува буџетите да 
завршат со дефицит. 

v 2. Процесите што се отворени по стопанската ре-
форма, и покрај позитивните резултати што се ос-
тварени во 1966 година, се уште не го добиле оче-
куваниот интензитет и квалитет. Во адаптирањето 
на новите услови, зголемувањето на економичноста 
во работењето и решавањето на проблемите, стопан-
ските ' организации ЕО основа барале повеќе едно-
страни решенија,' а во прв ред во намалувањето 
бројот на запослените, без да се искористат сите 
можности за продуктивно запеелување во работните 
организации. Изостанаа поголеми резултати во по-

интензивното искористување на расположивите 
средства, ЕО поширокото вклопување во меѓусебната 
и надворешната поделба на трудот, во поголемиот 
извоз на стоките и во подигањето степенот на дора-
ботка. Меѓутоа, ова се квалитети кои на потрајна 
основа треба да овозможат интензификација на 
стопанисувањето. 

Се констатира, дека тековите на производството 
и реализацијата не се доволно усогласени и до кол-
ку и натаму, се задржи оваа појава, можат да ус-
ледат посериозни растројства во тековите на про-
изв.одството. . 

Не е забрзана циркулацијата на средствата, од-
носно не е остваруван процес на поефикасно ко-
ристење на расположивите средства. 

'Истовремено се покажува и пораст на меѓусеб-
ните обврски на работните организации, што ука-
жува на вложување на ликвидноста. 

Залихите на готовите производи се знатно зго-
лемени со тенденција на постојан пораст. Тоа е осо-
бено забележително во тутуновата индустрија, из-
весни групации од текстилната индустрија, метал-
ната индустрија, индустријата на неметали, градеж-
ната индустрија и др. Исто така зголемени се зали-
хите на Недовршеното производство чие учество во 
ангажираните обртни средства е зголемено. 

Во областа на надворешно трговската размена во 
1966 година" е остварена посмирена динамика на по-
раст на извозот на стоки од очекувањата за оваа 
година. , 

Опаѓањето извозот на тутун во овој период на 
клириншкото подрачје има доминатно влијание на 
општите резултати во извозот. 

Се констатира дека поголем број новоизградени 
и реконструирани објекти го продолжија предвиде-
ниот рок за пуштање во производство и тоа во по-
голем дел поради задоцнувањето и неспремноста на 
домашната машиноградба, неспремност на инвес-
титорските групи и сл. На ова имаше свој одраз и 
нередовниот прилив на средства по кредити од со-
јузни ИЗБОРИ. Иако расходите на социјалното оси-
гурување во оваа година имаат извесно смирување 
на динамиката на потрошувачката, се цени дека 
расходите ќе бидат поголеми од поиходите. 

Дефицитарноста на пензиското осигурување се 
повеќе доаѓа до израз. Слична е положбата и со 
Фондот за детски додаток. 

П 
1. Поинтензивното искористување на располо-

живите основни и обртни средства останува да биде 
основа врз која ќе се постигне натамошен пораст 
на производството и на услугите во 1967 година. 

2. Развојот претпоставува да биде остварена по-
голема пропорционалност меѓу производството и по-
требите. 

Во производството треба да преовладува ориен-
тација кон проширување на производството на оние 
асортимани и квалитети, што ќе имаат поголема 
сигурност за ефективна реализација и поцелосно 
искористување на средствата, кои ќе доведат до тех-
нолошки прогрес, до ,повисока продуктивност, до 
повисок степен на доработка и вредност и слично. 

Извозот на стоки и неговото учество во вкуп-
ната реализација неминовно треба да се зголемува 
односно темпото на извозот да биде усогласено со 
поставениге принципи на новиот надворешно-тргов-
ски и девизен режим. 

Во рамките на напорите за поголема и редовна 
реализација на производството и услугите, извозот 
на стоки и нестоковните приходи ќе треба да се дви-
жат со повисок пораст од оној што се очекува во 
вкупното производство. 

Интензивен пораст на продуктивноста на трудот, 
и високото учество на продуктивноста во порастот 
на производството, останува важна компонента на 
развојот во 1Ѕ67 година. Порастот на продуктивноста 
на трудот во 1967 година треба да добие нов квали-
тет и пред се да се остварува преку поефикасно 
искористување на основните средства. 

Во 1967 година ќе треба да се посвети многу по-
големо внимание на проблемот на пласманот на го-
товите производи, на обемот и времето на надво-
решното производство, на залихите на готовите про-
изводи кои кон крајот на 1966 година се значајни, 
на наплатата на побарувањата, на проблемот на де-
сортираните и на одвишните репродукциони мате-
ријали и на други проблеми кои се битен фактор за 
оптимализација на стопанисувањето и за покажу-
вање доходноста на работните организации како и 
за ублажување проблемот на обртните средства. 

Поаѓајќи од развојната политика и проблемите 
во областа на производството, Извршниот совет и 
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неговите органи, Стопанската комора на СР Маке-
донија, банките и другите носители на активноста 
во 1967 година IBO рамките, на своите овластувања 
и надлежност, ќе треба особено да се ангажираат 
Ес решавање на следните проблеми: редовно покре-
вање потребите од електрична енергија; попогодно 
решавање на проблемите во врска со утврдувањето 
обемот на редовните квоти за увоз на репродук-
циони материјали; отстранување проблемите во врс-
ка со производството на тутун, посебно да се работи 
на создавање услови за непречен извоз на тутунот; 
на извозот и проблемите што го условуваат, да се 
посвети поголемо внимание; во областа на кусороч-
нсто кредитирање на стопанството да се создадат 
услови за поголема деловност и самостојност на бан-
ките; со кредитната политика и други мерки да се 
обезбеди поголем обем на стока во трговијата и да 
се збогати асортиманот, особено со стоки за широка 
потрошувачка; да се обезбеди што поредовен и рам-

номерен прилив на средства од сојузни извори, ;) 
посебно од сојузниот фонд за кредитирање разви-
токот на недоволно развиените републики и кра-
ишта; да се испита положбата и да се поднесат ба-
рања за измена на некои царински тарифи и сло-
бодно формирање на цените на некои производи; да 
се оствари поцелосна и поефикасна циркулација на 
долгорочните парични средства; да се донесе пре-
порака општинските собранија да ја испитаат мож-
носта и потребата тие да донесат постимулативчи 
мерки за развојот на терцијалните дејности. Тоа осо-
бено преку постимулативна даночна политика и 
слично. 

3. Во 1967 година треба да се забрза научно-ис-
тражувачката работа. На таа основа многу повеќе 
да се потпира развојот и решавањето проблемите 
со кои е соочено стопанството во поглед на интен-
зификацијата на работењето, производната ориента-
ција, подигање техничкиот процес и примената на 
современите достигања во производството, пласма-
нот на производите, истражувањата на природните 
богатства и другите проблеми кои се од особена 
важност за општиот прогрес. 

Од средствата на Републиката наменети за ин-
вестиции во стопанството во 1967 година ќе бидат 
издвоени повеќе средства отколку во 1966 година. 

За ефикасно искористување на овие средства 
ќе треба благовремено да биде донесена програма. 

Истражувањата во основа треба да имаат на-
сока на селективен избор на истражувања и довр-
шување на оние што се почнати од порано. 

4. Процесот на интеграцијата и деловно поврзу-
вање на работните организации треба да продолжи 
со поголем интензитет и да се прошири на поголем 
вид активност. 

Со посебните прописи кои ќе бидат донесени ќе 
се создадат услови да поуспешно одвивање на овие 
процеси. 

5. И во 1967 година ќе треба да се вложуваат 
напори за доследно остварување политиката, потро-
шувачката во сите нејзини видови да се остварува 
во рамките на расположивите средства. 

Личната потрошувачка и личните доходи во на-
чело остануваат да се движат напоредно, со порас-
тот на продуктивноста и со остварениот општествен 
производ. На таа основа постојат усдови личните до-
ходи од работен однос во 1967 година да бидат сле-
дени со натамошен пораст. 

Во 1967 година со Ревалоризацијата на основните 
средства ќе дојде до поголемо објективизирање на 
условите за расподелба а тоа наедно ќе има и од-
редено влијание врз формирањето на личните до-
ходи. 

Унапредувањето системот и методот на внатреш-
ната расподелба на доходот се уште ќе претставува 
крупна задача ЕО 1967 година и ќе бара натамош-
ни проучувања и напори за подоследно наградување 
според вложениот труд. Во оваа смисла особено 
Ti-еба да дојде до израз ориентацијата кон измена 
на начинот ка внатрешната расподелба на личните 
доходи, каде што се уште има елементи на плата, 
приман-а во ораме, а не по учинок, карактер на 
ураЕниловки и слично. 

Положба! а со личните доходи, посебно посто-
ењето на разлики во нивото на личните примања 
меѓу оние ЕС стопанството и ЕО нестопанските деј-
јк.ости и одделни гранки и групации внатре во сто-
ПГГСТЕСТО, го 1967 година бара темелно проучување 
и преземање мерки за системно решавање на проб-
лемите од ОЕаа област. 

Е о 1967 година ќе се постави потреба работните 
организации во соработка со синдикатите и комо-
рата ^ изработат критериуми за формирање по-
литика на лични доходи во зависност од движењето 
на производството, продуктивноста на трудот и дру-
гите ефекти на стопанисување. 

Општата потрошувачка што се потпира врз при-
ходите од буџетот Е о 1967 година нужно ќе се оства-
рува со динамика под порастот на општествениот 
производ. 

Сха упатува на политика на натамошно преис-
питугиње организацијата на службите, пошироко 
селектирање на трошоците, средување на инвести-
ции од оваа област во оптимално можните граници 
и на постигања поголем степен на интензификација 
на трудот. Напорите во овој поглед во 1967 година 
во основа треба да создаат услови за поуедначена 
динамика на порастот на личните доходи на з аши-
лените v за подигање степенот на развиеноста на 
службите воопшто. 

Дсследното спроведување целите на реформата 
и во областа на општата односно буџетската потро-
шувачка бара започнатите процеси во оваа година 
да продолжат со поголем интензитет во идната го-
дина, а врз нови квалитативни и квантитативни ди-
мензии и структури. 

Принципот на реално одмерување на сопствени-
те приходи и во 1967 година треба да биде појдовна 
основа за димензионирање на расходите. 

Во 1967 година посебно внимание ќе се посвети 
на односите што ќе се воспостават меѓу приходите 
на буџетите и фондовите на заедницата за образо-
вание и воспитување. Тоа треба да најде соодветни 
решенија ЕО републичкиот Закон за финансирање 
на образованието и воспитувањето. 
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Се очекува дека средствата што ќе служат за 
финансирање на управата ќе бидат димензионираш! 
со пониска стопа на пораст од порастот на вкуп-
ните буџетски средства на општествено-политичките 
заедници. 

Со инструментите за формирање и распределба 
на буџетските средства, посебно преку политиката 
на расподелба на дополнителните средства и преку 
политиката на отстранување дел од републичките 
приходи, се овозможува во буџетите на општините 
да се обезбеди позабрзана стопа на пораст на сред-
ствата и зголемување на нивната сопствена мате-
ријална основа. 

Републиката ќе продолжи да интервенира во ре-
шавањето на одделните и специфичните проблеми 
во општините каде што постојат такви проблеми. 
Тука. во прв ред, доаѓа помошта на Републиката 
што се обезбедува преку наменски или зголемени 
додатни средства во решавањето проблемот на голе-
мата смртност на децата и доенчињата во одделни 
општини. 

6. Инвестиционата активност и во 1967 година 
треба да се остварува во рамките на расположивите 
средства. 

Потпирајќи се на расположивите средства за 
инвестиции ве основните и обртните фондови, вкуп-
ниот обем на инвестициите во однос на минатата го-
дина се очекува да биде повисок. 

Во структурата на можната реализација на ин-
вестициите во стопанството, индустријата и натаму 
ќе заземе доминантно место. Во друште области се 
очекува да се зголеми учеството на инвестициите 
во сообраќајот. 

И во 1967 година инвестиционата активност во 
најголема мера е ориентирана на продолжување и 
површување на инвестициите чија изградба е отпоч-
ната во претходните години. Ефектуирањето на овие 
инвестиции треба да се остварува со поголема ефи-
касност. 

Со оглед на бавниот процес во организационите 
подготовки во изградбата на мелиорационите сис-
теми, потребно е непосредните носители на инвес-
тициите на системите и Стопанската банка да ја усо-
гласат динамиката на градбата со динамиката на 
расположивите средства. 

Меѓутоа, и во 1967 година ќе се наложи потре-
бата расположивите средства претежно да се насо-
чуваат на довршување и изградба на објекти за кои 
се создадени услови за нивно побрзо е Ј)ектуирање. 

Значајно место во инвестиционата политика во 
1967 година зазема процесот на модернизацијата и 
реконструкцијата на постојните објекти во стопан-
ството. Вложувањата ЕО модернизација и рекон-
струкција во 1967 година треба да се остваруваат со 
поголема ефикасност и динамика и со тоа да се соз-
даде појдовна основа за поуспешно остварување за-
дачите од среднорочниот план. 

Во 1967 година процесот на модернизацијата и 
реконструкцијата на постојното стопанство во најго-
лема мера ќе се потпира врз средствата на работ-
ните организации. При ова посебно треба да се ис-
такне можноста за обезбедување девизни средства 

за набавка на увозна опрема. Во идната година тре-
ба да дојде и до поголема концентрација на распо-
ложивите средства на стопанството во банките по 
пат на орочување. Ова би овозможило и поголема 
мобилност на расположивите средства и услов за 
поголеми вложувања во модернизација и рекон-
струкција на стопанството. Меѓутоа, прашањето 
за поголема концентрација на расположивите срзд-
ства е се уште недоволно проучено и во таа смисла 
е потребно изнаоѓање на системски и други ре-
шенија кои би придонеле за забрзување на осој 
процес. 

Покрај овие две основни задачи во инвестицио-
ната политика, и вложувањата за трајни обртни 
средства претставува проблем за кој носителите на 
инвестиционата активност ќе треба да водат сметка 
и да обезбедат соодветен однос во вкупните вложу-
вања. 

Во остварувањето на инвестиционата политика 
во 1967 година треба и натаму да се смета за постое-
њето на проблемот за усогласување динамиката и 
обврските на започнатата изградба, според приливот 
на средствата за објекти што се финансирани од 
средствата на Федерацијата. Банките, инвеститорите 
и другите заинтересирани фактори во инвестицио-
ната изградба, треба да вложуваат напори и да 
изнајдуваат решенија што ќе придонесат овој проб-
лем што поуспешно да се решава. 

Инвестициите и инвестиционата политика во 
1967 година претпоставува да се оствари поред овен 
прилив на средства од сојузни извори за објектите 
што се регулирани со посебни прописи, како и по-
редовен прилив и поголем обем на средства од 
Сојузниот фонд за кредитирање на развојот на не-
доволно развиените републики и краишта. 

Од особено значење ќе биде и поголемото анга-
жирање на работните организации, банките и дру-
ги органи за привлекување на средства за инвес-
тиции надвор од нашата Република. Во врска со ова 
во 1967 година треба многу повеќе да се користи 
инструментот на додатната камата, предвиден со 
среднорочниот план и на таа основа донесените 
прописи. 

Покрај додатната камата, тоа ќе биде поттикну-
вање и со други економски мерки и инструменти за 
преливање на средства меѓу стопанските организа-
ции. 

Инвестициите за посебни намени, предвидени со 
среднорочниот план да се финансираат од средства-
та на Републиката наменети за инвестиции во сто-
панството во 1967 година, ќе бидат на повисоко но-
минално ниво и со тоа се обезбедува динамиката 
во поглед извршувањето на предвидените задачи. 

За развитокот на недоволно развиените подрачја 
во Републиката во 1967 година од овие средства ќе 
се издвојат 12,5 милиони динари. 

За реализација на инвестициите на Република-
та за определени намени, треба да се донесат соод-
ветни програми. 

Вложувањата од средствата на Фондот за обно-
ва и изградба на Скопје во 1967 година ќе бидат на 
повисоко ниво. Во таа смисла потребно е да се за-
силат работите за реализација на програмата за о0-
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нова и изградба на Скопје, а посебно за вложува-
њата што се однесуваат на некои реконструкции и 
модернизација на стопанството. 

7. Условите за стопанисување во 1967 година ќе 
ги поттикнуваат работните организации да ги интен-
зивираат усилбите за економски рационално и по-
ефикасно користење на расположивиот работен 
фонд и средствата за работа, односно за обезбеду-
вање услови за натамошно зголемување продуктив-
носта на трудот. И во 1967 година зголемувањето 
продуктивноста на трудот треба да има домичатно 
влијание врз порастот на производството. Согласно 
со ова заштедувањето на нова работна сила во оп-
штественото стопанство и општествените служби 
треба и натаму да се остварува во рамките на еко-
номски оправданите потреби. 

Поддржувањето и поттикнувањето на овие про-
цеси претставува значаен фактор за реализација на 
економската политика насочена кон стабилизирање 
на стопанските текови и полна афирмација на це-
лите на општествената и стопанската реформа. Со-
гласно со ова усилбите на стопанството треба да би-
дат поттикнувани и насочувани: 

— кон поинтензивно и ефикасно користење на 
средствата за производство; 

— кон отстранување тесните грла во пооизлод-
ните процеси и создавање услови за работа во по-
веќе смени насекаде каде е тоа економски нормал-
но; 

— кон рекострукција, модернизација и оптима-
лизапија на производните капацитети. 

На тој начин ќе се создаваат услови за з а б о л у -
вање на нова работна сила и за пораст на запосле-
носта во општественото стопанство врз проширена, 
економски оправдана основа. 

Поаѓајќи од постојаната положба на квалифика-
ционата структура и условеноста на реализацијата 
на усилбите за интензивирање на стопанисува њето 
од степенот на стручноста на кадрите во заложу-
вањето на нова стручна работна сила работните ор-
ганизации треба да гледаат како на рационални вло-
жувања во создавањето и изградувањето на потреб-
ните стручни ка,гри, со воспоставување понспосред-
ни контакти со образовните институции и да ги при-
фаќаат и запослуваат младите стручни кадри што 
бараат запослување. 

Согледаните можности за запослување на нова 
работна сила укажуваат дека и во 1967 година, преку 
очекуваното зголемување на активноста во општест-
веното стопанство, нема можност да се обезбеди еко-
номско активирање на целиот прираст на работо-
способното население. Оттаму се наложува интензи-
фикација на усилбите во создавањето усилби за 
поголема економска активираност на населението 
врз база на личниот труд. 

Во таа смисла, покрај другото, е потребно: 
— да се забрза донесувањето на законските акти 

за даночните олеснувања на индивидуалните про-
изводители во брдско-планските краишта; и на тој 
начин да се создадат услови за зголемување интере-
сот на индивидуалните производители за поефикас-

но искористување на постојните природни и други 
услови во развитокот на сточарството и другите 
дејности што ги даваат тие услови; 

— да се интензивираат усилбите за поттикну-
вање интересот за поголема ориентација на трудо-
интензивни и високодоходни култури, посебно за 
проширување производството на тутун. 

Во таа смисла потребна е поголема иницијатив-
н о ^ и координирана активност на општествено-по-
литичките заедници, стопанската комора, деловните 
здруженија и деловните банки за создавање усло-
вите за проширување кооперантските односи со ин-
дивидуалните производители, со преземање соодвет-
ни мерки за благовремено договарање и контрахи-
рање на производството, обезбедување средства за 
кредитирање на соодветните акциони програми на 
стопанските организации и нивните деловни здру-
женија; 

— да се интензифицираат усилбите FO реализа-
цијата на политиката за развиток и на другиве ттеј-
нпсти заснован Г Р З индивидуалниот труд (УГОСТИ-

телстото и ТУРИЗМОТ, занаетчиството, домашните 
Ракотворби и сл.). 

Интересот на работоспособното население за 
економско активирање во ог.не дејности треба да 
биде поддржуван и поттикнувач од општествено-
политичките заедници со обезбедување соодветни 
услови за нормален развиток на овие дејности во 
рамките утпрдени со позитивните законски про-
писи, со реалното одмерување на обврските спрема 
заедницата и поддржување нивните усилби во ор-
ганизацијата на снабдувањето со суровини, мате-
ријали и алат, обезбедувањето на работен простор 
и изградувањето на стручни кадри . 

8. Обемот на финансиските средства што ќ^ сто-
јат на располагање за финансирање ни станбено-
комуналната активност во 1967 година давп мож-
ност да се зголеми изградбата на станови За оства-
рување на ораа задача, меѓутоа, од големо значеле 
ќе биде ефикасното искористување на расположи-
вите средства. 

Работните организации и банките, преку бан-
карскиот механизам, треба да создадат услови, 
средствата да станат многу помобилни и тие ефек-
тивно да се користат. 

Иако постојниот систем за кредитирање на 
станбената изградба е во уходување, во досегашна-
та практика се забележуваат нерешени проблеми 
кои ја успоруваат оваа изградба Заради тоа се 
наложува преиспитување на деловните односи на 
релација банки — социјализирани претпријатија 
и корисници на станови. 

За обезбедување и реализација на предвиде-
ниот обем на станбената изградба од значење се и 
следните моменти: создавањето на соодветни реална 
услови во нашите градови и населеги места преку 
поефикасни урбанистички решенија и локации и 
јасно одредена политика за користење на градеж-
ното земјиште и слично. 

9. Преку заедниците на образованието и воспи-
тувањето во чие управување се вклучува и стопан-
ството, ќе се создадат и пореални материјални ус-
лови за непосредно негово влијание, како во по-
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глед на финансирањето на образованието, така и во 
поглед профилите на кадрите што се подготвуваат 
преку образовните институции. 

Напоредно со одвивањето процесот на зголему-
вање средствата за образованието, треба да се вло-
жуваат напори за поголема рационализација на учи-
лишната мрежа и на системот на образованието. Во 
ТОЈ однос треба да се вложуваат напори за поуспеш-
но усогласување системот на образованието со. оп-
штествениот развиток, посебно со потребите на сто-
панството. 

10. Во областа на социјалното осигурување во 
1967 година се очекува посмирена динамика на по-
трошувачката особено во областа на здравственото 
осигурување. На стабилизацијата на потрошувач-
ката ќе дејствуваат веќе преземените мерки во 1965 
година, но и натаму ќе треба многу внимателно да 
се следат движењата во оваа област за да не дојде 
до нарушување на основните начела — потрошувач-
ката да се движи во рамките на расположивите 
средства. 

11. Во областа на здравствената заштита, и по-
кра ј осетно подобрената положба во 1966 година, 
треба да се смета на одделни проблеми во 1967 го-
дина кои ќе бараат решавање. Во овој поглед осо-
бено ќе се јагм проблемот на обртни средства, це-
ната на здравствените услуги, редовната Оплата на 
побарувањата од корисниците и слично. Сето ова 
создава комплекс на проблеми кои бараат проучу-
вање и изнаоѓање соодветни решенија. Воедно треба 
да дојде де поактивно дејствување во насока на по-
добрување организацијата на работата, здружува-
ње на здравствените служби, како во дејноста на 
превентивата, така и во куративата. 

12. За остварување задачите во областа на кул-
турните дејности и натаму останува отворен проб-
лемот на обезбедување постабилни извори на сред-
ства за редовно финансирање на соодветните 
служби. 

Воедно се присутни и проблемите на органи-
зацијата што бара поопстојни проучувања на фон-
довите и нивната политика и слично. 

Во решавањето на овие проблеми, покрај дру-
гото, треба да се бара и интензивирање процесите 
на интеграцијата. 

Воедно се присутни и проблеми на организаци-
јата што бара поопстојни проучувања на фондовите 
и нивната политика и слично. 

Во решавањето на ОЕие проблеми, покрај дру-
гото, треба да се бара и интензивирање процесите 
на интеграцијата. 

13. Развитокот на физичката култура се повеќе 
треба да станува важечки фактор на општиот и 
стопанскиот развиток. Оттаму, во 1967 година, во 

гледањето по сите носители на општествената деј-
ност развитокот на физичката култура треба да 

добие соодветно место. Во тоа значајно место треба 
да имаат школите и работните организации. 

Во условите на спроведување стопанската и оп-
штествена реформа, при премин од екстензивно на 
интензивно стопанисување, техничката култура, 
исто така, се повеќе треба да станува важен фактор 

на општестевено-економскиот развиток. Техничката 
култура треба да добие соодветно место во совреме-
ното образование и во таа смисла да се создаваат 
материјални и кадровски можности за развој на оп-
штотехничкото образование и за политехнизација 
на наставата. 

14. Во рамките на напорите за развитокот на 
социјалните служби, во 1Ѕ67 година треба да се 
посвети особено внимание на решавањето пробле-
мите за нивното поредовно финансирање и со тоа 
да се овозможи поуспешното остварување на зада-
чите. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 1 
4 Јануари 1967 година 

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

2. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за дополну-

вање на Одлуката на Извршниот одбор на Стопан-
ската банка — Скопје, за утврдување висината -ич 
средствата и одредување поблиски услови за одоб-
рување кредити за модернизација и оптимализација 
на индустријата и рударството, донесена на седни-
цата од 30. ХП. 1966 година, Стопанската банка во 
Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ ЗА ДАВА-
ЊЕ КРЕДИТИ ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ 
TO НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА И ОПТИМАЛИЗА-
ЦИЈАТА НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО ИНДУСТРИЈА 

ТА И РУДАРСТВОТО 

Во Конкурсот за давање кредити за учество ви 
финансирањето на модернизацијата и оптимализа-
цијата на капацитетите во индустријата и рударст-
вото-/,.Службен ресник на СРМ", бр. 29/66), во точ 
ката УП на крајот се додаваат 2 нови. става коп 
гласаат: 

„По исклучок с 1 одредбите на точката 1) од 
претходниот став место барања со инвестициона 
програма Банката во пропишаните рокови ќе прима 
п пријави со кусо образложение на инвестиционото 
вложување; во што се состои инвестиционото п о -
жугање, што се постигнува со инвестицијата, мож-
I остите за обезбедување со суровини и пласман њ\ 
готовите производи на домашниот и странскиот па-
зар, девизниот ефект што ќе се оствари, пресметков-
ната вредност на инвестицијата и конструкцијата 
на финансирањето и сл. 

По пријавите од претходниот став Банката ќе се 
изјасни најдоцна во рок од 30 дни од истекот на 
пропишаниот рок за прием на барања — точ. IX од 
Конкурсот". 

Бр. 06-1 
9 јануари 1967 година 

Скопје Генерален директор на 
Стопанската банка, 

Трајан Ивановски, с. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-

стапка, за докажување на загубено свидетелство за 
завршен Ш клас трговска школа ЕО Прилеп, през 
учебната 1924/25 година, на име Бозгоески Гога од 
Прилеп, улица „Б. Талески" број 47. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да сооп-
шти на Општинскиот суд во Прилеп, во рок од 3 
месеци по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ". 

Од Опитине киот суд bo Прилеп, Р. бр. 1000/66 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во село 
Костинци, Прилепско, през учебната 1935/36 година, 
нг име Димитриоска Најдова Благуна, родена во се-
ло Стр.овија, Прилепско, а сега живее во Прилеп, 
улица „Ленин" број 2016. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да сооп-
шти ка овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд ве Прилеп, Р. бр. 615/66. (4) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 
При Општинскиот суд во Кичево, се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено четиригодишно основно училиште, през 
учебната 1925/26 година во училиштето во село Кне-
жино, Општина Кичево, на име Андоноски Козмо, 
од село Кнежино. 

Се повикува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да сооп-
шти на овој суд GO ркж од три месеци по објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ." 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 185/66. (81) 

При Општинскиот суд во Кичево, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено четиригодишно основно училиште, през 
учебната 1940/41 година, во училиштето во село Ор-
ланци, на име Насуфовски Зендил од село Челопеци, 
општина Кичево. 

Се повикува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да сооп-
шти на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето 
па овој оглас во „Службен весник на СРМ." 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 381/66, 

При Општинскиот суд во Кичево, се води по-
стапка за докажување на заг,убено свидетелство за 
завршено четиригодишно основно училиште, през 
учебната 1922/23 година во училиштето во село Ор-
ланци, на име Раитоски Сако од село Челопеци, Оп-
штина Кичево. 

Се повикува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенавед,еното свидетелство, да соопшти 
на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 356/66. (2) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 961, страна 615, книга IV, е запишана под 
фирма: Стопанска банка во Скопје. Предмет на ра-
ботењето на банката е: 1. дава инвестициони креди-
ти за основни и трајни обртни средства особено за 
инвестиции што се од битно значење за ускладу-
вање и насочување стопанскиот развиток на Ре-

публиката; 2, дава девизни кредити за увоз на опре-
ма и репродукционен материјал во врска ,со инве-
стициите; 3. дава кредити на работни организации 
за извршување на инвестициони работи во стран-
ство; 4. дава кредити за стопански и нестопанска 
инвестиции од средствата на Републиката; 5. фи-
нансира инвестиции од средствата и за сметка на 
Републиката; 6. врши кредитирање и финансирање 
на инвестиции без обврска за враќање од средства,-
та и за сметка на давателот на тие средства; 7. да-
ва краткорочни кредити за повремени обртни сред-
ства; 8. продава девизни средства за набавка на 
увозна опрема, репродукционен материјал, лицен-
ции, инженеринг и др. плаќања во, врска со инве-
стициите; 9. дава гаранции за увоз на опрема и ре-
продукционен материјал во врска со инвестициите; 
10. склучува кредити во земјата и во странство за-
ради кредитирање на стопансдите инвестиции, на-
бавка на опрема и . репродукционен материјал^ од 
увоз и др.; 11. прима орочени депозити и депозити 
по видување динари и девизи; 12. издава обврзни-
ци и благајнички записи; 13. прибира и други сред-
ства што можат да се употребат за кредитирање 
како што се: гарантни износи, учество и др.; 14. вр-
ши платен промет-во странство; :15. есконтира де-
ловни меници и хартии од вредност што ги'подне-
суваат деловните банки и стопанските организации; 
16. врши и други банкарски работи во врска со неј-
зините основни дејности. - " " " 1 

Банката е основана од основачите со одлуката 
за основање на основачкото собрание, одржано на 
ден 2. III. 1966 година и тоа: Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Градското собрание на град 
Скопје, Генералната дирекција за обнова и изград-
ба на Скопје, Комерцијално-инвестициодата банка 
— Скопје, Комерцијално-инвестиционата банка — 
Битола, Комерцијалната банка — Прилеп, Комер-
цијалната банка — Куманово, Комерцијалната бан-
ка — Тетово, Комерцијалната банка — -Штип, Ко-
мерцијалната банка — Струмица, Комерцијалната 
банка — Титов Велес, Претпријатието за производ-
ство и пренесување на електрична енергија „Елек-
тростопанство" Скопје, Рударско-енергетскиот хе-
миски комбинат „Косово" - Приштина, Рудници и 
железарницата во Скопје, Рудниците за олово ,и 
цинк „Злетово" — Пробиштип, Рудниците за олово 
и цинк „Саса" — Пробиштип, Хемиско металурш-
киот комбинат „Југохром" —Јегуновце, Топилница-
та за олово и цинк — Титов Велес, Фабриката ^а 
огноотпорни материјали „Силика" — Гостивар, Фа-
бриката за порцелан „Борис Кидрич"-— Титов Ве-
лес, Фабриката за стакло и стаклена волна —̂ Скоп-
је, Индустријата за алуминиумски полуфабрикати, 
метални конструкции и намештај „Алумина" — 
Скопје, Фабриката за автоделови „Руен" - Кочани, 
Фабриката за рабни цевки ,;11 октомври" — Кума-
ново, Фабриката за разладни и лимени произво,ди 
„Горѓи Наумов" — Битола, Хемиската индустрија 
„Пролетер" — Скопје, Фабриката „Алкалоид" — 
Скопје, Органско-хемиската индустрија „Наум На-
умоски-Борче" — Скопје, Фабриката за сапун и коз-
метика „Цветан Димов" — Скопје, Фабриката за це-
мент „Усје" — Скопје, Дрвно индустрискиот комби-
нат — Кавадарци, Волнарскиот комбинат „Тодор 
Ципоски — Мерџан" — Титово, ,Предал лицата за 
памук „Струмичанка" — Струмица, Работната заед-
ница „Македонка" — Штип, Фабриката за кожи и 
туткал „Гоце Делчев" — Скопје, ,Претпријатието за 
промет со жита и преработки, од -жита ^Македонија 
жито" — Скопје, Парната пиварница — Скопје, Ту-
туновиот комбинат — Прилеп, Земјоделското сто-
панство ,,Лиска Река" — Валандово, Земјоделскиот 
комбинат „Тиквеш" — Кавадарци, Лозарското прет-
пријатие „Лозар" — Титов Велес, З,емјоделската за-
друга „Светлост" — село Породин,' Битолско, ЗИК 
„Овче Поле" — Свети Николе, ЗИК „Пелагонија" — 
Битола, ЗИК „Црвена ѕвезда" - Штип, Водостопан-
ското претприајтие „Брегалница" — Кочани, Гра-
дежното претпријатие „Гранит" — Скопје, Градеж-
ното претпријатие „Бетон" .— Скопје, Градежното 
претпријатие „Маврово" — Скопје, Градежното 
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претпријатие „Педагошка" — Скопје, Аутотрано 
портното претпријатие „Галеб" — Охрид, Заедни-
цата на ПТТ претпријатија Скопје, Претпријатието 
за градски автобуски сообраќај — Скопје, Желез -
ничкото транспортно претпријатие — Скопје, „Ауто 
Македонија" увоз-извоз — Скопје, „Вардар" увоз-
извоз — Скопје, „Технометал Македонија" — Скоп-
је, „Транскооп" — Скопје, Деловното здружение за 
стока и сточни производи „Македонијакооп" — 
Скопје, Претпријатието за извоз на тутун „Маке-
донија" — Скопје, „Агрохемизација" — Скопје и 
„Меркур-импорт" — универзална трговија — Скопје. 

Банката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето: Трајан 
Ивановски, генерален директор, Атанас Кацујани, 
зам. на генералниот директор, Андон Поп Андонов, 
лом. генерален директор, Славчо Стојменов, дирек-
тор на дирекцијата за средства, и Илија Димовски, 
в. д. директор на дирекцијата за сметководство. 

Банката ќе ја потпишува генералниот директор 
сам, а во негово отсуство зам. на генералниот ди-
ректор со сите права и обврски на генералниот ди-
ректор. 

Останатите лица банката ќе ја потпишуваат ко-
лективно по два потписника. 

Стопанската банка — Скопје е конституирана на 
11. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
176/66. (1199) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 258, страна 955, книга I, е запишана под 
фирма: Туристичко претпријатие „Глобус" од Ку-
маново — Пословница во Скопје, улица „Иво Ри-
бар Лола" број 11. Предмет на работењето на пос-
ловницата е: организирање патување во земјата, ор-
ганизирање на излети и разгледување на знамени-
тости, организирање и вршење дочек — прихвату-
вање, сместување и испраќање на патници и багаж, 
обавување на водечка служба, вршење на работи 
околу организирање на конгреси, конференции и 
турнири и сл., продажба на сите превозни исправи, 
посредување при продажбата на услугите, сместу-
вање и исхрана, вршење превоз на патници и ту-
ристи, вршење на менувачка служба, работа околу 
прибавување исправи за патување, исправи за па-
тување во странство, посредување при осигурување 
на патници и туристи, патнички багаж и моторни 
возила, прибавување царински документи за мо-
торни возила, туристичка информативна служба 
продажба на предмети за спомен, разгледници и ту-
ристичка пропагандна литература, посредување при 
продажба на возни билети за спортски, стопански и 
културни приредби, како и за галерии и музеи, 
чување и отпрема на патнички багаж и други пред-
мети на патници (гардероба). 

Пословницата е основана од работничкиот совет 
на Туристичкото претпријатие „Глобус" од Кума-
ново со одлука број 39 од 10. ХП. 1965 година. 

Пословницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Наневска Крстева Веселинка, раково-
дител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
17/66. (639) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
број 958, страна 601, книга IV, е запишано под фир-
ма: Комуналното претпријатие за пазари „Скопски 
пазар" во Скопје. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: управува со сите пазари и пазариш-
ни објекти, панаѓури, добиточни саеми, како и со 
сите други згради и уреди кои му се доделени или 
кои ќе му се доделат, како и тие што самиот ќе ги 
уредува, одржува и изградува во сопствена режија 
и преку други изведувачи, пазари, снабдувачки цен-
три (отворени и затворени) и други објекти и ин-
вентари и предмети потребни за успешното извршу-
вање на основната задача; се грижи за спроведува-

њето на пазарниот, панаѓурскиот и саемскиот ред 
и за спроведувањето на прописите кои го регули-
раат правилното одвивање на стоковниот промет и 
чистотата и хигиенско-санитарните и ветеринарните 
услови; се грижи за извршување на приходите и 
расходите според својот финансов план; врши на-
плата на надомест за услугите што ги извршува 
преку пазариштата, снабдувачките центри и друго 
според цената пропишана од органите на управува 
њето. Се грижи за оспособување на потребниот стру-
чен кадар и ја анализира целокупната работа на 
пазарите и превзема мерки за нивното унапреду-
вање. 

Претпријатието е основано со прераснување на 
Управата за пазари — Скопје во претпријатие со 
одлука на работничкиот совет број 1243 од 12. ХП. 
1965 година и решението на Собранието на општи-
ната Кале - Скопје број 02-1570/70 од 27. IV. 1966 
година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето Керим Ибраим Муарем, директор, Б а р ј а н а -
совски Стојан Петар, секретар. 

Комуналното претпријатие за пазари „Скопски 
ров Андреја Иван, шеф на сметководството, и Спа-
пазар" — Скопје е конституирано на ден. 13. V. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бо. 
316/66. (И49) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во пристапот на претпршзтијата и дуќаните, 
рег. број 963, страна 633, книга IV, е запишано под 
фиома: „ ЈУГОТУТУН" — Здружено претпријатие за 
производство, ОТКУП, обработка, преработка и про-
мет на тутун и тутунови производи — С к о т е (скра-
тен назив на претпријатието е: „Југо-тутун" здру-
жено претпритатие - Скопје), улица „12 ударна 
бригада" (населба „Вардар"). Предмет на работе-
њето на претпријатието е: ПРОИЗВОДСТВО, контрахи-
рање, откуп, обработка, преработка, промет на ту-
тун и тутунови производи, набавка на репромате-
ријал, опрема и друго. 

Претпријатието е основано со договорот за спо-
јување на претпријатијата и Институтот за тутун 
во здруженото претпријатие и тоа: Тутуновиот ком-
бинат „Благој Деспотовски — Шовељ" — Скопје, 
Тутуновиот комбинат — Прилеп, Тутуновиот ком-
бинат — Куманово, Претпријатието за обработка 
на тутун „Јака" - Радовиш, Претпријатието за 
производство, контрахажа, откуп и обработка на 
тутун „Борис Кидрич" - Струмица, Претпријатието 
за производство, откуп и обработка на тутун — Би-
тола Претпријатието за обработка на тутун „Мара 
Димова" — Кавадарци, Претпријатието за произ-
водство, откуп и обработка на тутун — Титов Велес, 
Претпријатието за производство, откуп, обработка 
и продажба тутун — Штип, Претпријатието за 
производство, откуп и обработка на тутун „Нико 
Доаѓа" — Крушево, Претпријатието за производство, 
откуп и обработка на тутун — Демир Хисар, Прет-
пријатието за обработка на тутун — Делчево, Прет-
пријатието за обработка на тутун — Кочани, Прет-
пријатието за откуп и обработка на тутун „Моша 
Пијаде" — Неготино. Претпријатието за откуп и 
обработка на тутун „Горица" — Виница, Штипско, 
Претпријатието за обработка на тутун — Тетово, 
Претпријатието за производство, откуп и обработка 
на тутун „Треска" — Македонски Брод, Претпри-
јатието за производство, откуп, обработка и про-
дажба на тутун — Ресен, Претпријатието за произ-
водство, обработка и продажба на тутун и лозаро-
овоштарство „Стив Наумов" — Битола, Специја-
лизираното претпријатие за производство, обработка 
и откуп на тутун „Борка Левата" — Прилеп, Земјо-
делското претпријатие за производство, обработка 
и откуп на тутун „Бела Вода" — Титов Велес, 
Претпријатието за извоз-увоз на тутун и тутунови 
преработки „Македонија" — Скопје и Институтот 
за тутун —- Прилеп. 
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Здруженото претпријатие ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат Талевски Петре Бла-
гоја, в. д. директор, Ангелковски Јованов Благоја 
и Милошевски Анто Јордан, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
142/66. (1193) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 19, страна 176, книга III, е запишана под 
фирма: Претпријатие за унапредување на надво-
решно трговската размена и застапување на стран-
ски фирми „Интеримпекс" од Скопје — Служба -
единица за стопанисување со станбени згради во 
Скопје. Предмет на работењето на службата е: сто-
панисување со станбените згради за кои носител 
на правото за користење е „Интеримпекс" — Скопје, 
во рамките на правата и должностите определени 
со Основниот закон за стопанисување со станбените 
згради во општествена сопственост. 

Службата е основана од работничкиот совет на 
Претпријатието „Интеримпекс" — Скопје, со одлука 
број 670 од 30-XII-1965 година. 

Раководител на службата е Горѓи Петрушев-
ски. 

Службата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето: Па-
новски Јово, пом. генерален директор, Хаџимитров 
Цимитар, пом. генерален директор, Штериев Ивач, 
директор на стопанско-сметководниот сектор, и Ка-
рапанчев Димитар, книговодител-контер. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 469/66. (1202) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 860, страна 1183, книга III. е запишана 
под фирма: „Народна техника" - трговско прет-
пријатие на големо и мало — Скопје — Продавни-
ца во Скопје, улица „Партизанска" број 16. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на електротехнички материјали и прибор, железар-
ска и метална стока, средства и прибор фотограф-
ски и оптички апарати, инструменти и прибор, науч-
ни апарати, инструменти и прибор, радиоапарати, 
телевизори и прибор, спортски прибор за бродарство, 
кајакарство и едриличарство, книги — стручна ли-
тература, антиквитети-уметнички дела, предмети од 
уметнички занаети, разни комплети за опрема на 
работилници, лаборатории и кабинети за ширење 
на техничка култура и други стоки (материјали) 
од дејноста на работната организација. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Народна техника" — трговско претприја-
тие на големо и мало — Скопје а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Идадија — 
Скопје број 09/4-8418 од 14-V-1966 година. 

Раководител на продавницата е Груевски Сте-
фан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 357/66. (1196) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. 6poi 448, страна 545, книга IV, е запишана пол 
фирма: Електро-инсталатерска занаетчиска услуж-
на задруга „9 мај" — Скопје, улица „106а" број 
"/6. Предмет на работењето на задругата е: електро-
инсталатерска дејност. 

Задругата е основана од основачите: Мегдовски 
С. Адем, Секуловски Перо. Вујаз М. Вилем, Јо-
вевски Крсте, Митевски Светозар, Шапка Хајредин, 
Димитровски Никола, Јовановски Симеон, Најда-
ров Исмет, Зекир Рамадан, Мегдо Нијазија, Цвет-
ковиќ Светислав и Адзами Садик на основачкото 
собрание на ден 1-IV-1966 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Мегдовски С. Адем, директор, во границите 
на овластувањето. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Димитровски Никола, претседател на управниот од-
бор, Секуловски Перо, By јаз Вилем, Мегдовски 
Адем и Мегдо Нијазија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 289/66. (850) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-VI-1966 година, рег. број 15/66, книга И, е запи-
шано под фирма: Инвалидско одморалиште „Сут-
јеска" од Охрид. Предмет на работењето на одмо-
рали,штето е: 

1. вршење угостителски и други услуги, сме-
стување и исхрана на инвалиди, борци од ослободи-
телната војна и други гости, производство и про-
дажба на слаткарски производи, продажба на ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци; 

2. давање на угостителски и други услуги на 
своите работници и нивните членови; 

3. продажба на цигари, разгледници, поштенски 
марки и др. 

Одморалиштето е основано од Сојузот на здру-
женијата на борците од НОВ на Македонија — 
Скопје, со решение број 02-1350/1 од 9-II-1959 го-
дина, а настанато од поранешната установа — Ин-
валидско опоравилиште „Сутјеска" од Охрид. 

Одморалиштето ќе го потпишува Крсте Чингов, 
директор, и Гино Лозановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 76/66. (1275) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-VI-1966 година, рег. број 27/66, книга I, е за-
пишано под фирма: Стовариште за градежен ма-
теријали и други мешовити индустриски стоки во 
Прилеп на Трговското претпријатие „Ибар" од 
Рашка. Предмет на работењето на стовариштето е: 
— трговска'купо-продажба на следната стока: гра-
дежен материјал, огревно дрво и јаглен, санитарни 
и инсталациони материјали, стакло, порцелан и 
керамичка стока, огногасни апарати, материјал и 
прибор, техничка стока за снабдување на произ-
водните претпријатија и занаетчиството, производи 
од гума, каучук и пластични маси, железарска и 
метална стока, велосипеди, машини за шиење и 
прибор, моторни возила, резервни делови и прибор, 
електротехнички материјал, бои лакови, хемикалии 
и прибор. 

Стовариштето е основано од Трговското прет-
пријатие „Ибар" од Рашка, со заклучок од работ-
ничкиот совет број 4577/65-6 од 15-XII-19S5 год. 

Стовариштето ќе го потпишува Димитрија Ива-
новски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 278/66. (1278) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
1ека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
^ег. број 972, страна 717, книга IV. е запишано под 
фирма: „Метална — комерце" од Загреб — Прет-
ставништво во Скопје, улица „250" број 20а. Пред-
мет на работењето на претставништвото е: склу-
чување на договори за купување и продажба на 
стока во име и за сметка на „Метална — комерце" 
- Загреб. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на ,,Метална — комерце" — Загреб, а соглас-
но со решението на Собранието на општината Ида-
и ј а - Скопје број 09/4-5788 од 8-IV-1966 година 

Раководител на претставништвото е Минов Бо-
рис. 
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Претставништвото ќе го потпишува, Задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, "во грани-
ците на овластувањето 

-Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 405/66. (1301) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

број 971, страна 713, книга IV. е запишана 
под фирма: Молеро-фарбарска задруга „Солун" во 
Скопје, улица „479" срзј 12. Предмет на работе-
њето на задругата е: изведување на молеро-фар-
барски работи на целата територија на СФРЈ. 

Задругата е основана од основачите: Поптрпев 
Димитар Ковачевски, Павле, Стојковски Воислав. 
Каранданис Горѓи, Николовски Божидар, Тешевски 
К чс, Неделковски Благоја, Белимов Спасе, Сивев-
ски Горѓи, П а у н о в с к и Ристо и Мицковски^Алек-
сандар на основачкото собрание на ден 22-VII-1966 

' година. 
Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-

должува Поптрпев Димитар, в. д. директор, во гра-
д н и т е на овластувањето. 

ЧлСНОБИ на привремениот управен одбор се: 
ипптрдев Димитар, Ковачевски Павле, Неделков-
ски Благоја, Белимов Спасе, Тешевски Кочо, Си-
е в с к и Горги и Паунков Ристо. Претседател на уп-
, "вниот одбор е Павле Ковачевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
: г 552/66. (1302) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за должни следните загубени 

докум.енти: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта издадена од.СВР - Скопје на име 

Солунка И. Костова, Скопје. (25ф) 
Личка карта рег. бр. 4120, издадена од СВР -

Охрид на име Павлина Николова Дојчинсска (Ми-
лошеска), ул. „Борис Кидрич" бр. 132, Гостивар. (251) 

Лична карта бр. 1001, издадена од СВР — Стру-
мица на име Елена Филева, Скопје. (252) 

Лична карта рег. бр. 523, серија бр. 027344 из-
дадена од СВР - Битола на име Вангел Трајков-
ски, ул. „Сречко Пужалка" бр. 1в, Куманово. (253) 

Лична карта рег. бр. 107992, издадена од Оп-
штина - Петровец на име Љубиша Никола Меда-
ровиќ, с. Мршевци, Скопје. - ' (254) 

Лична карта рег. бр. 2835, издадена од ОВР 
/их iua на име Малан Јаким Атанасов, с. Грљани, 
Виница. (255) 

Лична карта рег. бр. 3097, издадена од Виница 
на име Стојанчо Горѓи Василев, с. Липец, Виница. 

(256) 
Лична карта рег. бр. 1758, серија бр. 0426268 из-

дадена од Виница на име Борис Глигор Арсов, с. 
Драгобраште, Виница. (257) 

Лична карта рег. бр. 16394, серија бр. 0396044 
издадена од Кочани на име Горѓи Калчо Симов, с. 
Истибања, Виница. (258) 

Лична карта рег. бр. 2715, издадена од ОВР — 
Виница на име Здравко Владимир Илиевски, ул. „Ј. 
Сандански" бр. 43, Виница. (259) 

Лична карта рег. бр. 8070, серија бр. 0112780 из-
дадена од ОВР — Гостивар на име Рамадан Исм.аил 
Исмаили, с. Скудриње, Струмица. (260) 

Лична карта рег. бр. 1736 на име Илија Б. Ан-
гелов, с. Богородица, Гевгелија. (261) 

Лична карта рег. бр. 10150, серија бр. 0386760 из-
дадена од Кочани на име Крум Тодор Костадинов, 
Виница (262) 

Лична карта рег. бр. 54'50, издадена од СВР - 1 

Имстско на име Стјепан Билиќ, Скопје. (263) 
Лична карта рег. бр. 1502, издадена од ОВР — 

с. Богданци — Гевгелиско на име Трајко Николов 
Јанковски, с. Негорци, Гевгелија. (264) 

Лична карта рег. бр. 2768, издадена од ОВР -
Виница на име Велика Глигор Данилова, с. Лаки, 
Виница. (265) 

' Личка карта рег. бр. 2787, издадена од ОВР — 
Виница на име Димитар Петар Георгиев, ул. „В. Ки-
дрич" бр. 15, Виница. (266) 

Лична карта рег. бр, 252, серија бр. 0320762 изда-
дена од ОВР — Виница на име Никифор Стојмен 
Ѓеорѓиев, с. Блатец, . Виница. (267; 

Личка карта рег. бр. 2106, серија бр. 021510 из -
дадена од ОВР — ' Ш т и п на име Доне Горгиев Ко-
стовски, ул. „Плачковица" бр. 14, Кочани. (268? 

' Лична карта рег. бр. 29597, серија бр. 0687553 из-
дадена од СВР — Тетово на име Адил Ештреф а 
Алили, с. Жировница, Гостивар. - (269' 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Воена книшка издадена од ВП 5912 на име 
А к и ф Мурата Бекири, с. Руница, Куманово. (7247) 

Оружен лист бр. 324, издаден од СУП — Тутик 
на име Јонуз Зилкиќ, ул. „120" бр. 12, Скопје. (7196) 

Во "на книшка ма име Душан Петров, ут. „Бра-
ла Поп. рд анс БИ" бр. 3, Т. Белее. (714.) 

Воена книшка на име Ибраим Јусни Салиов, ул. 
„Иво Рибар Лола" број 7, Виница. (7213) 

Воена книшка на име Раде Давчев, ул. ,,В. Б а -
стеро" бр. 22, ,Битола. (7536) 

Воена книшка издадена ед ВП 3543 — Комбзр на 
име Аљит Леана Аљити, с. Ваксинце, Куманово. 

(7538) 
Воена книшка -на име Трајко (Ќазима) Арифов-

ски, ул. „Средорек" бр. 24, Куманово. (7473) 
Воена книшка издадена од В.П. 2667/10 — Нови 

Сад на име Ш е р и ф В. Шукри, ул. „Козјак" бр. 25. 
Битола. (7372) 

Воена книшка издадена од В.П. 5258 — Смеде-
ревска Паланка на име Салаедин Ибраими, с. Врап-
чиште, Гостивар. - (7480) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Го-
с^ .вар на име Сефедин Азизи, с. Корито, Гостивар. 

(7481) 
Воена книшка на име Ремзи Иса Купа, е. Ве-

лешта, Струга. (7676) 
Воена книшка на име Стоимен Н. Јовановски, е. 

Отошница. Кр. Паланка. (13) 
Воена книшка на име Јордан В. Ивев, ул. „Бог-

да!: Каракостов" бр. 15, Т. Велес. (14) 
Воена книшка издадена од Воен отсек — Го-

стивар на име Абдулфекри Ф. Шерифи, с. Чајле . 
Гостивар. (25) 

Воена здравствена легитимација издадена од 
В.П. 1950/38 - Скопје на име Рада Николиќ, Скопје. 

Воена книшка издадена од В.П. 6583 — Книн на 
име Ристо Милевски, Скопје. (76) 

Кочан од бр. 107101 до 107150 од стоковна па-
рична лотарија, издаден од Републичкиот одбор на 
трудовите инвалиди на Македонија. (121) 

Налози за милиционерска униформа, бр. 664 за 
камгар униформа бр. 665 за летна униформа на име 
Макасија Џинип, булевар „1 мај" бр. 65а, Битола. 

Потврда за иселување во Турција на име Ре -
џеп Н. Арифоски, с. Канатларци, Прилеп. (138) 

Штедна книшка бр. 803-12-70, издадена од По-
шта Кратово на име Спаса Здравков Левков, с. 
Трновац, Кратово. (156) 

Весика број 303/33 од 8. XI. 1963 година на име 
Ха јруш Шабан, Фатиме Шабан, Р а з и ј е Шабан, Умер 
Ни а д,. Fcyc п Шабзн, Ирфет Шабан, Мејрем Ша-
бан, Љуше Шабан и Јакуп Шабан од Скопје. (7421) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
на име Му х а дин Садик Авдија, Скопје. (5210) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
С чопје на име Вгл-он Л. Вузаевски, Скопје. ('3211) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гулсиме Бериша, Скопје. (5212) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Милованка Златкова, Скопје. (5213) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Куманово i a име Миле Стефановски, Скопје. (5214) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Викторија Јанкуловска, Скопје. (5215) 

Здравствена легитимација бр. 149523, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Спасе Стојчевски, Скопје. 

(5216) 
Здравствена легитимација бр. 42099, издадена од 

ЗСО — Кичево на име Осман Зендели, Скопје. (5217) 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од ЗСО — Скопје на име Ангелина Тодоровска, 
Скопје. (5218) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Осмолетката „Кочо Рацин" с. Ракотинци на 
име Верче К Богдановски, Скопје. )5219) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелена Т. Стојановска, Скопје. (5220) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скс.^ е та име Сашка Андонов, Скопје. (5221) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Димитриевски, Скопје. (5222) 

Здравствена легитимација бр. 43598, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Цветанка Ј. Белкова, Скопје. 

(5223) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љиљана Христова, Скопје. (5224) 
Работна книшка издадена од Бирото за посре-

дување на трудот — Скопје на име Цветанка Цвета-
к-соха, Скопје. (5225) 

Здрарствена легитимација издадена од ЗСО — 
С к е н е ка име Трајко Мијакозски, Скопје. '5226) 

Здраг зтвена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Мемет Чупи, Скопје. (5227) 

агстгеиа легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Цуцак, Скопје (5228) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје iM име Емира Нумавиќ, с. Батинци, Скопје. 

(5229) 
Зе.л орелска здравствена легитимација бр. 

9if 9, издадена од Филијалата — Тетово на име Нада 
А L рамовска, ул. „Сремска" бр. 3, Тетово. (5230) 

Здравствена легитимација бр. 4696 на име Роса 
Санева Стојанова, с. Кучичино, Кочани. (5231) 

Здравствена легитимација на име Данка Тодор 
Ефтимова, с. Зрновци, Кочани. (5232) 

Здравствена легитимација на име Оливера С. 
Георгиева, с. Оризари. Кочани. (5233) 

Здравствена л е г т и м а ц и ј а бр. 17854, издадена од 
КЗСС — Филијала — Пробиштип на име Снежана 
Камилова, Пробиштип. (5234) 

Свидетелство за завршено П клас, издадено од 
Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Управни паралелки — 
Бит сл р на име Кирил Крстев, с. Црнобуки, Битола. 

(5235) 
3/^ зготвена тк гитимација бр. 2063, издадена од 

КЗСО — Прилеп : а име Спасе Талески, с. Мусин-
ци. Батола. (5236) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
ед ЗСО — Битола а име Блага Аузоска, с. Ориза-
ри, Битола. (5237) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Миле Стојковски, с. Дол. Егри, Би-
тола. ^5238) 

Здравствена легитимација бр. 58008, издадена од 
ЗСО — Битола на име Иван Неделковски, ул. „Фора 
Ибраим" бр. 7, Битола. (5239) 

Сообраќајна дозвола бр. 10—140, издадена од 
СВР — Прилеп на име Живко Р. Пупуноски, с. 
Криг:гаштани, Прилеп. (5240) 

Возачка дозвола бр. 554, издадена од СВР — 
Прилеп на име Живко Пупуновски, с. Кривогаш-
тани, Прилеп. (5241) 

Свидетелство на име Петкана С. Јовеска, с. До-
лоец, Прилеп. (5242) 

Здравствена легитимација бр 5788, издадена од 
КЗСО — Струга на име Џезар А. Мемеди, с. Загра-
чани, Струга. (5243) 

Здравствена легитимација бр. 6669, издаден а, од 
КЗСО — Струга на име Назиф Жута, с. Велешта, 
Струга. (5244) 

Свидетелство за завршен испит IV клас, издаде-
но од Гимназијата „Бр. Миладинови" — Струга на 
име Благоја Маркоски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 5, 
Струга. (5245) 

Воена книшка на име Миленко Вадиќ, Дебар. 
Здравствена легитимација бр. 3105/4103, издадена 

од ЗСО — Кичево на име Зора Станоева Грозданос-
ка, с. Брест, М. Брод. (5247) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
сц Тутунското училиште — Прилеп на име Димче 
Спасески, с. Локвица, М. Брод. (5248) 

Здравствена легитимација на име Стеван Јор-
данов, ул. „Бр. Капчеви" бр. 6. Т. Велес. (5249) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гимна-
зијата во Т. Велес на име Снежана Павлова, ул. 
„Бог. Каракостов" бр. 7, Т. Велес. (5250) 

Работна книшка на име Тоне Тоневски, ул. „К. 
Чучук" бр. 25, Т. Велес. (5251) 

Здравствена легитимација бр. 13113, на име Зора 
СЧојчевска, с. Шемшево, Тетово. (5252) 

Воена книшка на име Веби Шефки Изаири, с. 
Боговиње, Тетово. (5253) 

Свидетелство бр. 235 на име Сабри Елмази, ул. 
,И. Р. Лола" бр. 210, Тетово. (Ѕ234 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Економското училиште во Гостивар на има Живк ) 
Серафимовски, ул. „Партисанска,, бр. 25, Теово . 

Здравствена легитимација бр. 71046 на име Фат-
мир Мухидини, ул. „Б. Кочоски" бр. 43, Тетово. (5256) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3062 
на име Џемил Авди Јашари, с. Челопек, Тетово. 

Свидетелство бр. 19, издадено од Основното учи-
лиште на име Муамет Шерифи, ул. „Бр. Милади-
нови" бр. 263, Тетово. (5258) 

Здравствена легитимација на име Саџиде Ша-
бани, с. Челопек. Тетово. (5259) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8556, 
,издадена од ЗСО — Тетово на име Глигур Т. Стој-
коски, с. Волковија, Тетово. - (5260) 

Здравствена легитимација бр. 33895, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Муарем Синани, с. Ре-
чане, Гостивар. (5262) 

Диплома за положен стручен испит — браварска 
сарука бр. 335 на име Муарем Синани, с. Речане, 
Гостивар. (5261) 

Здравствени легитимации на име Перо, Спасена 
и Снежана Арсови, ул. „ К Рацин" бр. 14, Кочани. 

(5264) 
Работна книшка бр. 10487, издадена од Битола 

на име Деса Митков л, ул. „Црвена Вода" бр. 14, Би-
тола. (5265) 

Свидетелство за завршено П година, издадено од 
Периодично,то трговско училиште во Битола на име 
Трајче Здравески, ул. „Ј. Андонов" бр. 4, Битола 

Здравствена, легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сашо Лефг. ;вски, ул. „М. Ацев" бр 
116, Прилеп. (5267) 

Свидетелство за заврзе.л П клас, издадено од 
Хемиско'прехранбеното техничко училиште „Борко 
Талески" на име Цека Кочоска, ул. „Пиринска" бр. 
51, Прилеп. (5268) 

Свидетелство за завршено VIH одделение, изда-
н и е од Училиштето „Добре Јованоски" — Прилеп 
. а име Горѓи Стеваноски. ул. „Кр. Волнароскл" 
С р. 28, Прилеп. (5.69) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од K3CG — Филијала - Рссен на име Цветла Бо-
шевска, с. Болно, Ресен. (5270) 

Здравствена легитимација на име Стана Ризова 
Молева, с. Рибарци, Кавадарци. (5271) 

Свидетелство бр. 01-209/34 за завршен П клас 
гимназија, на име Илија Хаџи Иванов, Пехчево. 

Здравствена легитимација бр. 32883 на име Илија 
И. Руниќ, ул. „Б. Кидрич" бр. 59/Ш, Скопје. (5273) 

Свидетелство бр. 01-205, за завршено VHI одде-
ление издадено од Училиштето „Г. Делчев" с. Мо-
тела на име Благој Сабатковски, с. Могила, Битола. 

Диплома бр. 02-5/108, издадена од Гимназијата 
„Бр. Миладинови" — Битола на име Благој П. Ди-
мовски, ул. „Дојран" бр. 2, Битола. (5275) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јован Вељановски, ул. „Дим. Влахов" 
бр. 101, Битола. (5276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мамер Еминовски, ул. „Каранова" 
бр. 48, Битола. (5277) 

Свидетелство бр. 91, за завршено VIII одделе-
ние, издадено од Училиштето „Р. Л е в а т а " — При-
леп на име Олга Аризанкоска, ул. „Киро Пајмакос-
ки" бр. 32, Прилеп. (5278) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Училиштето ,.Кирил и Методи" с. Плетвар, 
Прилеп на име Мирко Миноски, ул. „П. Тошев" fin. 
4, Прилеп. (5279) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Кичево ча име Стамболе Кочоски, ул. „29 н о е м ^ и " 
бр. Ј?3. Кичево. (5280) 

Свидетелство за завршено VIU одделение на т ^ е 
Јане Димитриев, с. Иванковци, Т. Велес. (5281) 

Свидетелство од П година стопанско учи^иш^е 
на име Васа Г. Здравкова, ул. „Камено брдо" бп tfi, 
Т. Ведес. (5282) 

Свидетелство на име Василка Бошкова, ул. ,.К. 
Неделков" бп. 29, Т. Велес. (5233) 

Здравствена легитимација бр. 662, издадена од 
КЗСО — Тетово на име Гајур Минири, ул. „Варвар-
ска", Тетово. (5284) 

Здравствена легитимација бп. 308954, издадена 
од КЗСО — Скопје на име Слободан М и л е н к ^ " ^ , 
Гостивар. (5985) 

Здравствена легитимација бр. 39^10 на име Ис-
маил Халила Естиу, ул. „Ј. Н. А." бр. 102а, Гооттт-
вар. - (5очб) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „П. По-
поски" — Гостивар во учебната 1961/62 год. на т ^ е 
Атанас Николовски, с. Зубовце, Гостивар. ^287) 

Свидетелство за П година издадено од УЗУС — 
Гостивап на име Голубе Блажевски ул. МН. Тегттч" 
бр. 54, Гостивар. (5288) 

Свидетелство за завршен I клас, изладечо од 
учителс^ата паралелка ппи Гимназијата ,.П. Попос-
ки" — Гостивар на име Хашим Мустафаи, с. 
лиш^е. Гостивар. Ѓ5289) 

Свидетелство за I година, издадено од УЗУС 
Гостите-о на име Голубе Блажевски, ул. „Н. T f ^ a " 
бр. 57, Гостивар. (5290) 

Здравствена легитимација бп. 39103, издадена од 
КЗСО - Штип на име Зоран Велимир Павлоро^и, 
ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 3. Штип. (5291) 

Здравствена легитимација бр. 305, издадена од 
КЗСО - Филијала - Делчево на име Дана Димит-
рова. с. Драмче, Делчево. (5292) 

Здравствена легитимација бр. 148636 на име Ное 
С. Јосевски, с. Чаниште, Пробиштип. (5293) 

Здравствена легитимација бр. 39215 на име Дим-
чо А. Горгиев, с. Соколарци, Кочани. (5294) 

Свидетелство бр. 94, издадено од Основното учи-
лиште „Славчо Стојменски" - Виница на име Јован 
Славев Алексов, ул. „Ангел Винички" бр. 17 Ви-
ница. (5295) 

Бариран чек АД—448612 на Занаетчиско прет-
пријатие „Осолница" ул. „Илинденска" бр. 66, Ви-
ница. (5296) 

Бариран чек АД—448613 на Занаетчиско прет-
пријатие „ОСОЈница" ул. „Илинденска" бр 66 Ви-
ница. ^ ' ( 5 2 

Свидетелство за завршено VIII одделение из-
г Г Т 0 0 Д

Ћ / г
О с М 0 л е т к а т а -Његош" - Скопје на име 

Славица Марковска, Скопје. (530i) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

СкопЈе на име Јасмин Усеинова, Скопје. (5302) 
Здравствена легитимации издадена од ЗСО -

Никшиќ на име Авди С. Бериша, Скопје. (5303) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -

Скопје на име Тодорка Таушанова, Скопје. (5304) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Скопје на име Милан Стошиќ, Скопје. (5305) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Веби Таири, Скопје. (5306) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Филип Беришиќ, Скопје. (5307) 

Диплома за положен квалификуван испит за 
рудар, издадена од Рудникот во Трепча на име Фи-
лип Беришиќ, Скопје. (5308) 

Свидетелство за завршено VHI одделение, изда-
дено од Осмолетката „П. П. — Његош" — Скопје 
на име Љупчо Георгиевски, Скопје. (5309) 

Свидетелство за завршено VHI одделение, изда-
дено од Осмолетката „Кочо Рацин" — Скопје на име 
Богосав К. Трпковски, Скопје. (5310) 

Свидетелство бр. 8959/105 за завршен испит за 
квалификуван работник-машин бравар, издадено од 
Собранието на општина „Саат Кула" — Скопје на 
име Богосав К. Трпковски, Скопје. (5311) 

Воена книшка издадена од В.Л. 2297 — Шибе-
ник на име Ристо П. Петков, Пкопје. f \V2) 

Работна книшка рег. бр. 855, серија бр. 338729, 
издадена од Општината Куманово на ме Руфат Ис-
маилпвски, ул .,11 ноевмври" fin 72, Куманово. (5^13) 

Работна книшка бр. 833/64, издадена од Би-
рото зч посредување на трудот — Скопје на "ме 
Васил Ивановски. Скопје. ^314) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сали А. Демир, Скопје. (^315) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
CKonie на име Јорданка Б. Димовска Скопје (5316; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветан М. Јовчевски, С. Г. Ли^^че, 
Скопје. (5317) 

Здравствена легитимаците издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славица Стоиќ, Скопје. (^318) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лена Иванова, Скопје. (5319) 

Здравствена легитимација из д а лена од ЗСО — 
Скопје на име Кирил Петковки , rvon je . (5320) 

^ д р а р ^ - ^ ^ з л^гт/гггт'гм'1тт"гта бп ?ЅГ?34. издадена од 
ЗСО — Штип на име Киро Ѓорѓиевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Миле Лазаров, Скопје. (^322) 

Здравствена легитимација издалеча од ЗСО 
Скопје на име Љубица Лазарова. Скопје. ^323) 

Здравствена легитимација издадена од З С ^ 
С К О П Ј Р на име Азт"м Бериша. Скоше. (53?4) 

Ученичка книшка за незавот"рно VTI олдр.ле-
нче и з е д е н а од О-молоткпта .,М Пијаде" - С ^ е 
на w o Владимир Т е о ^ л п р - к и . ГЧгптпе ' 

Здравствена легитимација издадела од ЗСП 
Ckottio на Ц в ^ н к д ТЗптттгова. Гкотпе. 1 / 2 6 ) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСП -
С к о п ^ на име К И Р О Б О Г О ^ . С К О П Ј Е . W 2 7 ) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емине Џеладин, Скоп^ . (53?8) 

Здравствена легитимација бп. 366F91 издаде-
на од ЗСО - Скопје на име Страхил Тодоровци, 
Скопје. (5329) 

Свидетелство за завршен Ш клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Горѓи Димитров" - Скопје 
на име Аница Каровска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од dCU' - -
Скопје на име Нада Топузовска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Велика Малова, Скопје. (53ЗД 

Свидетелство за завршено П година сообраќаен 
отсек издадено од ЕМСУЦ - Скопје на име Ди-
митар Лакардов, Скопје. 

Свидетелство за завршена I година издадено од 
градежното училиште „Чеде Филиповски" - Скоп-
је на име Крсте Стефковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од сѕии 
Скопје на име Цветко Костадиновски, Скопје. (5335) 

Свидетелство бр. 01-248/22 за завршено IV клас, 
издадено од Учителската школа „Бр. Миладинови 
- Битола на име Стојан Најдовски, с. Турје, Охрид. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Вареш на имз Исмаил Мемишоски, с. Лабуништа, 
Охрид. (5337) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО - Битола на име Јагода З д р а в о в с к а , с. Ка -
рамани, Битола, (5338) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име 3'латко Нестороски, ул. „15 мај" бр. 1, 
Битола. (5339) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Училиштето за ученици во стопанство „К. Рацин" 
— Битола на име Димче Мијаков, ул. „П. Гули" бр. 2, 
Битола. (5340) 

Ученичка книшка од VI до VIII одделение, из-
дадена од Училиштето „К. Канински" — Битола на 
име Иванка Пуревска, ул. „Боримечка" бр. 36, Би-
тола. (5341) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Трговското периодично училиште во Битола на име 
Жанета Михај лова, ул. „Штип" бр. 34, Битола. (5342) 

Свидетелство бр. 231, за завршено VIH одделе-
ние, издадено од Училиштето „Кл. Охридски" — 
Прилеп на име Миле М. Митрикески, ул. „Д. Наред-
нико" бр. 53, Прилеп. (5343) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Илија Атанасоски, ул. „Кр. Волна-
роски" бр. 72, Прилеп. (5344) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Славица Талеска, ул. „Киро Не-
дески" бр. 30, Прилеп. - (5345) 

Здравствена легитимација бр. 1232, издадена од 
КЗСО — Крушево, на име Ефтерпа Наум Алимова, 
ул. „Манчу Матак" бр. 32, Крушево. (5346) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1084, 
издадена од ЗСО — Кратово на име Веска Стојанова 
Митева, с. Страцин, Кратово. (5347) 

Здравствена легитимација бр. 19655, издадена од 
КЗСО — Филијала — Струга на име Факет Шабан 
Алиу, с. Радолишта, Струга. (5348) 

Работна книшка на име Туран Р. Мендов, ул. 
„Сл. Давчев" бр. 8, Т. Велес. (5349) 

Свидетелство од I клас керамичко училиште на 
име Митко П. Петрушев, ул. „Љ. Весов" бр. 35, Т. 
Велес. (5350) 

Свидетелство бр. 1 издадено од текстилен учи-
лишен центар на име Исен Абди, ул. „19 ноември" 
бр. 28, Тетово. (5351) 

Здравствена легитимација бр. 20272, издадена од 
КЗСО — Штип на име Марко Данилов, с. Плешенци, 
Пробиштип. (5352) 

Сообраќајна дозвола бр. 10/2647, издадена од СВР 
— Битола на име Благоја Кулевски, ул. „Бр. Мила-
динови" бр. 83, Битола. (5353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Виктор Ристевски, ул. „Кузман Јо-
сифов" бр. 9, Битола. (5354) 

Здравствена легитимација бр. 47868, издадена од 
КЗСО — Кичево на име Ќемал Абедин Арслани, 
с. Србица, Кичево. (5355) 

Здравствена легитимација на име Илија Пен-
чев, с. Росоман, Кавадарци. (5356) 

Здравствена легитимација бр. 13674/3155 на име 
Јашим М. Адеми, с. Форино, Гостивар. (5357) 

Сведетелство за завршен I клас индустриско 
училиште на име Јордан Иванов, с. Грдовци, Кочани. 

Воена книшка издадена од В.П. Дивуље, Сплит 
на име Воислав А. Томашевски, Скопје. (5359) 

Свидетелство за завршено VIH одделение, из-
дадено од Училиштето „Васил Главинов" — Скопје 
на име Реџеп Асанов, Скопје. (5360) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мара Чичева, Скопје. (5361) 

Здравствена легитимација бр 297307, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Магда Таскова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бејзат А. Абазов, Скопје. (5363) 

Свидетелство бр. 3013 за завршен испит при 
Средно техничкото училиште при Рудници и же-
лезара Скопје на име Перо Солдатовиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 100627, издадена 
од ЗСО - Скопје на име Кирил Бибановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Пилатовски, Скопје. (5366) 

Свидетелство за завршено I година, издадено од 
Економското училиште во Скопје на име Тонка Кра-
пева, Скопје. (5367) 

Бр. 1 - Стр. 13 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Фанија Иљовска, Скопје. (5368) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Христо Лазаревски, Скопје. (5369) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојадин Гавриловски, Скопје. (5370) 

Индекс бр. 4042, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Никола Митков, Скопје. 

(5371) 
Здравствена легитимација бр. 73678, издадена од 

ЗСО — Скопје на име Ташко В. Жоглев, Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име ТраЈче С. Василев, Скопје. (5373) 
Индекс бр. 6592, и студентска легитимација бр. 

6592 издаден од Економскиот факултет — Скопје на 
име Добре В. Пешевски, Скопје. (5374) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Музафер Реџепов, Скопје. (5375) 

Свидетелство за незавршена П година издадено 
од Занаетчиското стопанско училиште „Коце Ме-
талец" — Скопје на име Хајредин Хасанов, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 82936, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Ружа Иванова, Скопје. (5377) 

Инвалидска карта за намалено патување, изда-
дена од Градското сообраќајно претпријатие Скоп-
је на име Марика Шунда, Скопје. (5378) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Атиџа Демирова, Скопје. (5379) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, РЈЗ-
дадено од Основното училиште „29 ноември" — 
Скопје на име Драган Јанакиевски, Скопје. (5380) 

Здравствена легитимација бр. 19238, издадена од 
ЗСО — Т. Велес на име Анде Кузмановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санде Арсовски, Скопје. (5382) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибиш Ф. Ибиши, Скопје. (5384) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Бранко Тодоровски, Скопје. (5385) 

Свидетелство за завршено санитарен техничар, 
издадено од Училиштето за санитарни техничари во 
Скопје на име Мице Поп Горгиев, Скопје. (5386) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азбија Јусуфова, Скопје. (5387) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аница Битовска, Скопје. (5388) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Таска Р. Василева, Скопје. (5389) 

Свидетелство за завршено I година занаетчиско 
училиште издадено од ЕУЦ — Скопје на име Киро 
Попов, Скопје. (5390) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верка Чурукова, Скопје. (5391) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје tiа име Мирослава Видиновска, Скопје. (5392) 

Здравствени легитимации издадени нд ЗСО — 
Дебар на име Вера и Олга Чубрановиќ, Скопје. 

Свидетелство бр. 01—268/14, издадено од Гим-
назијата „Ацо Русковски" Берово на име Марија 
Герасим Лакалиска, с. Митрашанци, Берово. (5394) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Васа Горшевска, ул. „Гуро Ѓаковиќ" 
бр. 27, Битола. (5395) 

Ученичка книшка за V n одделение, издадена од 
Училиштето „Славко Лужбарковски" с. Новаци на 
име Дончо Бошевски, с. Новаци, Битола. (5396) 

Диплома за квалификуван столар, издадена од 
Училиштето УЗУС „Кочо Рацин" - Битола на име 
Кирил Стефановски, утг. „Охридска" бр. 281, Битола. 

Свидетелство за завршена I година издадено од 
Земјоделското училиште во Битола на име Благоја 
Петревски, с. Мургашево, Битола. (5398) 

Свидетелство за завршено VHI одделение изда-
дено од Училиштето „Климент Охридски" на име 
Круме Пиргоноски, ул. „Ило Попадинец" бр. 10, Ва-
рош, Прилеп. (5399) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Харалампија Јосифоски, ул. „Вера 
Циривири" бр. 49, Прилеп. .(5100), 
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Здравствена легитимација бр. 83589, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Илинка Костоска, ул. „Ре-
публиканска" бр. 22, Прилеп. (5401) 

Свидетелство за завршено Трговско училиште 
во Прилеп на име Алексо Цветкоски, с. Кошино, 
Прилеп. (5402) 

Свидетелство за завршено IV одделение основ-
но училиште, издадено од Училиштето во с. Кру-
ш и ц а на име Менка Т. Цветкоска, ул. „Лазо Фили-
повски" бр. 37, Прилеп. (5403) 

Ученичка книшка за незавршено УП одделение, 
издадена од Учил. „11 октомври" — Прилеп на име 
Блаже Србиноски, ул. „Мукос" бр. 49, Прилеп. (5404) 

Здравствена легитимација бр. 1615 на име Менка 
Пауноска, с. Белица, Кичево. (5406) 

Работна книшка рег. бр. 18853/65 на име Назми 
Рамани, ул. „Радован Нониќ" бр. 117, Тетово. (5407) 

Свидетелство бр. 9/54 за завршено IV одделение 
основно училиште на име Милаим Хазири, с. Сла-
тина, Тетово. (5408) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Василије Ристоски, с. Теново, Тетово. (5409) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 484 на 
име Роса Гаражава Стојческа, с. Милетино, Тетово. 

Здравствена легитимација бр. 64227 на име Фа-
дил Расима Џемаиљи, Гостивар. (5411) 

Возачка дозвола бр. 415 на име Страхиња Нау-
мчески, с. Дебреше, Гостивар. (5412) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Алексо М. Глигоров, с. Мокреш, Св. Николе, (5413) 

Здравствена легитимација бр. 11521 на име Цар-
ка В. Ампова, с. Г. Подмол, Кочани. (5414) 

Свидетелство за завршено VI одделение на име 
Доќа Леонидова Златевска, с. Старовина, Битола. 

Дозвола за носење на оружје бр. 141, издадена 
од СВР—Битола на име Богоја С. Павловски, с. Ми-
лошево, Крушево. (5416) 

Здравствена легитимација бр. 5799, на име Кочо 
Мирчески, ул. „Мише Ефтим" бр. 16, Крушево. 

(5417) 
Работна книшка бр. 368/38253, издадена од При-

леп на име Трона Петровиќ, ул. „Буковски мост" бр. 
20, Битола. (5418) 

Свидетелство за завршено VHI одделение, из-
дадено од Училиштето „Даме Груев" с. Смилево на 
име Абдула Шабаноски, с. Обедник, Битола. (5419) 

Свидетелство за завршено VDI одделение, изда-
дено од Училиштето „Иво Рибар Лола" с. Црноец 
на име Душан Кузмановски, с Лопатица, Битола. 

(5420) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Коле Алексовски, с. Беранци, Битола. 
(5421) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јосиф Богдановски, ул. „Максим 
Горки" бр. 68, Битола. (5422) 

Свидетелство за I клас, издад,ено од Гимнази-
јата „Јосип Броз Тито" - Битола на име Ванчо 
Инковски, ул. „Лалевски Ј. Леко" бр. 15, Битола. 

Здравствена легитимација на име Тале Иванов-
ски, ул. „23" бр. 39, Битола. (5424) 

Свидетелство за завршено VHI одделение, изда-
дено од Училиштето „Стиф Наумов" — Битола на 
име Вера Новоселска, ул. „Преспа" бр. 44-а, Битола. 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО—Битола на име Ленка Трпева, с. Лажец, 
Битола. (5426) 

Сообраќајна дозвола бр. В. Т. 10—239, издадена 
од СВР — Битола на име Петар Сидеровски, ул. 
„Солунска" бр. 259. Битола. (5427) 

Земјоделски здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола оа име Јаника Шалевска, с. Секи-
рани, Битола. (5428) 

Свидетелство за завршено IV клас, издадено од 
Учителската школа „Браќа Миладинови" — Бито-
ла на име Павлина Аџемоска, ул. „Ленинова" бр. 58, 
Прилеп. (5429) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија, из-
дадено од Училиштето „Мирче Ацев" на име Марга-
рита Ристеска, ул. „М. Тито" бр. 80, Прилеп. (5430) 

Свидетелство за завршено VIH одделение, из-
дадено од Основното училиште „Гоце Делчев" с. Ка-
натларци на име Воислав Трајкоски, с. Канатлар-
ци, Прилеп. (5431) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Атанас Лазаров Василевски, с. Небрегово, При-
л е п - (5432) 

Воено лекарско уверение, издадено од В. П. 7447 
- Титово Ужице на име Коста Трајко Попоски, с. 
Витолиште, Прилеп. (5433) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Хемиското училиште „Борка Талески" на име Гор-
ѓи Зајкоски, ул. „Марксова" бр. 109, Прилеп. (5434) 

Свидетелство за завршен П клас гимназија на 
име Атанас Василевски, с. Небрегово, Прилеп. 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Трговското училиште во Прилеп на име Божана 
Премческа, ул. „Васил Главинов" бр. 43, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Нове Новески, Скопје. (5437) 

Здравствена легитимација бр. 18757, издадена од 
ЗСО—Кавадарци на име Крста Костадинова, ул. 
„Љубашка" бр. 13, Кавадарци. (5438) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Г. Николов, Скопје. (5439) 

Здравствена легитимација бр. 199631, издадена 
од ЗСО—Скопје на име Рустем Салихај, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 15769, издадена од 
ЗСО—Скопје на име Стева Тикваровска, Скопје. 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот - Скопје на име Вера Ѓоргиев-
ска, Скопје. (5442) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Вера, Гоко и Сашо Ѓорѓиеви, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Љиљана Петрушева, Скопје. (5444) 

Пасош издаден од СВР—Скопје на име Исмета 
Демирова, Скопје. (5445) 

Пасош издаден од СВР—Скопје на име Јашар 
Демир, Скопје. (5446) 

Здравствена легитимација бр. 13766г издадена од 
ЗСО—Скопје на име Веселин Петрески, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Зумка Р. Неџип, Скопје. (5448) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Јанчевска, Скопје. (5449) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја И. Стојановски, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мики и Слободан Петрови, Скопје. 

(5451) 
Здравствена легитимација бр. 355424, издадена 

од ЗСО—Скопје на име Иван Тодоровски, Скопје. 
Свидетелство за завршена IV година, издадено 

од Техничкото училиште во Скопје на име Боро 
Давидовски, Гостивар. (5453) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО—Струмица на име Борис Христов, Стру-
мица. (5454) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пејко Блажевски, Скопје. (5455) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле П. Зарев, Скопје. (5456) 

Здравствена легитимација бр. 180560, издадена 
од ЗСО—Скопје на име Гуро Гашпариќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васко Јовановски, Скопје (5458) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Јосифовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Г. Петров на име Власто Ристовски, Скопје. (5460) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боро Стојановски, Скопје. (5461) 

Работна книшка бр. 7066, издадена од Општина 
„Идадија" — Скопје на име Марија Рајчинова, 
Скопје. (5462) 

Ученичка книшка за завршено Ш одделение, 
издадена од Основното училиште „Лирија" — Скоп-
је на име Хајруш Гаши, Скопје. (5463) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Љубомир Трпковски, Скопје. (5464) 

Здравствена легитимација бр. 27410, издадена ОД 
ЗСО — Кичево на име Нове Миновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Јулијана Глигоровска, Скопје, (5466) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Трајко Д. Шилев, Скопје. (5467) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО.— 
Охрид на име Горги Попоски/Скопје. : (5468) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име-Мира Наскова, Скопје. (5469) 

Здравствена легитимација бр. 82910, издадена од 
ЗСО - Г. Петров на име Благоја Марковски, Скоп-
ј е - (5470). 

Здравствена легитимација на име Ѓула Сантов-
ска, с, Убого, Т. Велес. (5471) 

, Здравствена легитимација бр. 23569, издадена од 
3GO — Филијала — Кичево на име Вид осава Гур-
чиновска, с. Латово, М. Брод. (5472) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Зоран ' Конески, с. Вблино, Охрид. 

(5473) 
Здравствена легитимација на име Ната Павло-

ва, ул. „9 ноември" бр. 16, Т. Велес. (5474). 
„ Диплома бр. 126/65 За завршено трговско учили-

ште, издадена од Трговското училиште во Прилеп 
на име Вера Мојсова, ул. „Киро Спанџов" бр. 76, 
Кавадарци. (5475) , 

Диплома бр. 143/65 за завршено трговско учи-
лиште, издадена од Трговското училиште во При-
леп на име Нада Мој сова, ул. „Киро Спанџов" бр. 
76, Кавадарци. (5476) 

Здравствена легитимација на име Софија Бел-
кова, Кавадарци. - (5477) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Блажо М. Петров, с. Горниково, Кавадарци. (547.8) 

Оружен лист бр. 108, издаден од СВР—Т: Велес 
на име Горѓи Ванов Апостолов, с. Шивец, Кава-
дарци. (5479) 

Здравствена легитимација на име Павлина Бо-
хулска, ул. „Киро Крстов" бр. 53, кавадарци. (5480) 

Здравствена легитимација бр. 10790, издадена од 
КЗСО — Штип на име Златко Стефановски, Штип. 

Свидетелство бр. 195, издадено" од оаговното 
училиште „Ванчо Прке" Делчево на име Фиданчо 
Н. Вангев, ул. „Царевоеелска" бр. 75, Делчево. 

Здравствена легитимација бр. 4547, издадена од 
КЗСО—Филијала^Пробиштип на име Драгица Ди- " 
ванисова, с. Петришино, Пробиштип. (5483) 

Здравствена легитимација бр. 17824, издадена од 
ЗСО—Филпјала-Радовиш на име Живко Горгиев, 
Радовиш. -

Здравствена легитимација" бр. 211, издадена од 
ЗСО—Филијала—Радовиш на име Илија ' Ташков, 
ул. „Ленинова" бр. 40, Радовиш. (5485 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Шабан Керимов, ул. „Козјак" бр: 37, 
Битола. (5486) 

Свидетелства од I и П година фискултурни па-
ралелки, издадени од Гимназијата „Бр. Миладино-
ви" - - Битола на име Ставре Караманди, ул. „Ле-
нинова" бр. 61, Битола. (5487) 

Свидетелство за завршена П година фискултур-
на паралелка, издадено од Гимназијата „Бр. Мила-
динови" на име Александар Илиевски, ул. „Кирил 
и Методи" бр. 29, Битола. (5488) 

Здравствена легитимација бр. 25771, издадена од 
ЗСО—Кратово на име Јаким Стојманов Спасов, с. 
Железница, Кратово. (5490) 

Здравствена легитимација бр. 835, издадена од 
ЗСО — Кратово на име Македон К. Јованов, с. Фи-
липовци, Кратово. (5491) 

Здравствена легитимација бр. 5174, издадена од 
КЗСО—Филијала—Дебар на име Надире Селим Па-
п р а д н и к , ул. „Црни Дрим" бр 35, Дебар. (5492) 

Свидетелство за завршено VHI одделение, изда-
дено од Основното училиште „Благој Кирков" — 
Т. Велес на име Слободан Димов, IV станбена заед-
ница бр. 18, Т. Велес. (5493) 

Свидетелство бр. 373/61 за положен завршен ис-
пит на име Ристе Шескокалов ул. „Алексо Демниев" 
бр. 31, Т. Велес. (5494) 

Свидетелство за завршена I година стопанско 
училиште, издадено од Училиштето „Коле Недел-
ков" - - Т. Велес на име Тодор НЦцев, ул. „Јордан 
Џинот" бр. 41, Т. Велес. (5495) 

Свидетелство бр С1—287/7 за Ш клас, издадено 
од Полната гимназија во Гостивар на име Маринко 
Стефаноски, ул. „Никола Тесла" бр. 13, Гостивар. 

Свидетелство од УШ одделение на име Велко 
Милошески, ул. „Димитар Влахов" бр. 17, Гостивар. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ско.пје на име Љиљана Стефановска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Панче Крстевски Скопје. (5499) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамиз Илјаз Бачко, Скопје. (5500) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Џезми, Љиљзиме Меќерем и Селвете 
сите Ибраими, Скопје. (5501) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајанка Мариновска , Скопје. (5502) 

Воена книшка издадена во Приштина на име-
Ружди Е. Етеми, Скопје. (5503) 

Здравствена легитимација бр. 260148, издадена 
ед 3QO—Скопје на ,име ѓорѓи Р. Божиновски, Скоп-
је. - . (5504) 

^Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Нада Јаневска, Скопје. (5505) 

Воена книшка издадена од Крушевац на име 
Коста Лазев, Скопје. (5506) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Г. Дебарлиев, Скопје. (5507) 

. Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фима Јаниќ, Скопје. (5508) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Петруша Атанасова, Скопје. (5509) 

Свидетелство за незавршено I година издадено 
од средното музичко училиште во Скопје на име 
Добривоје Силјановски, Скопје. (5510) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Ештреф Иља-
зсв, Скопје. . (5511) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Орански, Скопје. (5512) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фердес Демиров, Скопје. (5513) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Екрем Мустафа, Скопје. (5514) 

Здравствена легитимација бр. 226933, издадена 
од ЗСО—Скопје на име Мирјана Телевска, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 1632, издадена од 
ЗСО—Скопје на име Лила-Р . Ибраима, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тасе Штерев, Скопје. (5517) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
,Скопје на име Сефер Н. Исљами, Скопје. (5518) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан В. Спасовски, Скопје. (5519) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје- на име Никола В. Куновски, Скопје. (5520) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето за возрасни — Прилеп на 
име ,Кире Николоски, ул. „Моша Пијаде" бр. 285, 
Прилеп. (5521) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Кирил 
Паноски, ул. „Охридска" бр. 11, Прилеп. (5522у 

Ученичка книшка за незавршено УП одделение 
на име Диме Димески, ул. „М. Ацев" бр. 34, Прилеп. 

Свидетелство бр. 175, за незавршено Ш година 
издадено од Индустриското училиште во Прилеп на 
име Благоје Шипинкоски, с. Бела Црква, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Гордана Бобановска , ул. „Димо На-
редникр" бр. 33, Прилеп. (5525) 

Работна книшка рег. бр. 1583, серија бр. 124272 
издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Таше Тоде Тодевски, с. Болно, Ресен. (5526) 
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Уверение за набавка на оружје, издадено од 
СВР—Прилеп на име Киро Настески, с. Галичани 
Прилеп. (5527) 

Свидетелство за завршена висока квалифика-
ција за работник, издадено од Работничкиот уни-
верзитет во Прилеп на име Гурга Николоска, ул 
-,Иво Рибар Лола", бр. 66-а, Прилеп. (5528) 

Здравствена легитимација бр. 1732, издадена од 
КЗСО—Крушево на име Ставре Илиев Петрески 
ул. „Таќа Бербер" бр. 39, Крушево. (5529) 

Здравствена легитимација на име Марина Са-
диков^ ул. „Кр. Марко" бр. 9, Т. Велес (5530) 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште на име Славица Мокрева, ул. „Алексо Дем-
нијев" бр. 9, Т. Велес. ( 5 5 3 1 ) 

Инвалидска книшка на име Горѓи Д. Јокиф, ул. 
„Народен Фронт" бр. 3, Т. Велес. (5532) 

Здравствена легитимација бр. 6823, издадена од 
ЗСО—Гостивар на име Никодин Смилевски, ул. 
-,Балтепе" бр. 13, Тетово. (5533) 

Здравствена легитимација бр. 6032, издадена од 
Нови Сад на име Нафи Мемиши, с. Д. Палчиште, 
Тетово. (5534) 

Работна книшка бр. 16239/62 на име Трајче Пе-
тровски, ул. „В. Тоска" бр. 4, Тетово. (5535) 

Свидетелство за V одделение на име Садула 
Фемиј а Садули, с. Џепчиште, Тетово. (5536) 

Свидетелство за положен завршен испит на 
гимназија на име Б л а ж е Крцкоски, ул. „Младен 
Груески" бр. 6, Гостивар. (5537) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Битола на име 
Тиро Горгиев, Битола. (5538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Роза Спасевска, ул. „Козара" бр. 24, 
Битола. (5539) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Митра Тиркова Ристев-
ска, с. Ивени, Битола. (5540) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Милан Заркоски ул. „Крушевска" 
бр. 46, Прилеп. (5541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Боге Талески, ул. „Орде Тутески" 
бр. 30, Прилеп. (5542) 

Здравствена легитимација бр. 99254, издадена од 
ЗСО—Прилеп на име Миле Николоски, ул. „Борка 
Талески'' бр. 126-а, Прилеп. (5543) 

Здравствена легитимација бр. 43757, издадена од 
ЗСО—Прилеп на име Крстана Конеска, с. Маргари, 
Прилеп. (5544) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Хем. прех. тех. училиште „Борка Талевски" — При-
леп на име Стојан Гоговски, с. Витолиште, Прилеп 

Свидетелство за завршено VIH одделение, из-
дадено од Училиштето „Јоаким Крчоски" с. Долни 
Манастирец, Бродско на име Благоја С. Крстески, 
ул. „Питу Гули" бр. 4, Прилеп. (5546) 

Свидетелство бр. 708 за завршен IV клас, из-
дадено од Учителската школа во Битола на име 
Танаско Гулабоски, ул. „Будимаш" 11 зграда, 3 стан, 
Прилеп. (5547) 

Здравствена легитимација на име Рахима 3. 
Бејтовиќ, с. Борино, Крушево. (5548) 

Свидетелство од VHI одделение, издадено од 
Училиштето „Кочо Рацин'' — Куманово на име 
Живка Љубева Гиговска, ул. „Киро Фетак" бр. 10-а, 
Куманово. (5549) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10279 
на име Васа Димова Дончева, ул. „Блажо Алексов" 
бр. 16, Кавадарци. (5550) 

Здравствена легитимација бр. 3615 на име Ке-
нан Јашари, с. Челопек, Тетово. (5551) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3672 
на име Зебуше Исени, с. Добарце, Тетово. (5552) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА УПРАЗНЕТО РАБОТНО 
МЕСТО 

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК 

У С Л О В И : Завршен правен факултет и пра-
восуден испит. 

Плата по Правилникот за формирање и рас-
поделба на средствата за работа на судот. 

Молбите таксирани со 0,50 н динари таксена мар-
ка се доставуваат до Конкурсната комисија при 
Окружниот стопански суд во Битола. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (3) 

Врз основа на чл. 150 од Законот за високото 
школство ЕО СРМ, Советот на Вишата земјоделска 
школа во Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за преизбор на редовни наставници по следните 
предмети: 

1. Еден наставник за овчарство 

2. Еден наставник за живинарство и практична 
настава по механизација. 

Условите за конкурирањето се пропишани со 
Законот за високото школство во СРМ. 

Поблиски информации за условите и потребната 
документација дава Секретаријатот на Школата 
Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето 

Л 

СОДРЖИНА 
Страна 

Резолуција за развојот на СР Македонија 
во 1966 година и развојните можности во 
1967 година — — — — — — — — 1 

2. Конкурс за дополнување на Конкурсот за 
давање кредити за учество во финансира-
њето на модернизацијата и оптимализаци-
јата на капацитетите во индустријата и ру-
дарството — — — — — — — — — 6 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - издагачко претпријатие - Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт, фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

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


