
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 30 

Сабота, 9 септември 1967 
С к о п ј е 

Год. ХХШ 

Претплатата за 1967 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,40 
(40) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

300. 
Врз основа на член 120 став 4 од Законот за 

измени и дополненија на Законикот за кривичната 
постапка („Службен лист на СФРЈ" бр. 23/67), Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Работите од надлежноста на Советот предвиден 

во член 18 став 3 од Законикот за кривичната по-
стапка на поедини општински судови ќе ги вршат 
советите на окружните судови предвидени во член 
20 став 2 од З К П и тоа: 

1. Советот на Окружниот суд во Битола ра-
ботите од надлежноста на советите на општинските 
судови во Крушево и Ресен; 

2. Советот на Окружниот суд во Скопје рабо-
тите од надлежноста на советите на општинските 
судови во Гевгелија, Дебар, Кавадарци, Кратово и 
Крива Паланка; 

3. Советот на Окружниот суд во Штип работите 
од надлежноста на советите на општинските судови 
од Берово, Делчево, Радовиш и Св. Николе. 

4. Ова решение влегува во сила на 1. I. 1968 
година. 
Број 01—727 
31. Vin. 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
Таип Таипи, с. р. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на одредбите на Основниот закон за 

изградба на инвестиционите објекти, Правилникот за 
начинот и постапката за одстапување изградба на 
инвестиционите објекти и Одлуката на Работнич-
киот совет на „Електростопанство" — Претпријатие 
за производство и пренесување на електрична енер-
гија — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 

за подобност на изведувачите за изградба 
на ХЕ Калиманци 

1. Предмет на останување се следните работи: 
1. 1 Градежните и градежно-занаетчиските ра-

боти на: 
а) доводните органи, 
б) машинска зграда и машински круг, 
в) пристапен пат, и 
г) регулација на коритото на р. Брегалница. 
Ориентациона пресметковна вредност 7.500.000 

н. дин. 

1. 2 Хидромеханичка опрема-изработка, тран-
спорт и монтажа: 

а) решетка на влезот на доводниот тунел со 
механичка чистачка, 

б) таблест водостански затворач, 
в) цевовод под притисок. 
Ориентациона претсметковна вредност 3.060.000 

н. дин. 
2. Објектот ХЕ „Калиманци" се наоѓа во непо-

средна близина на браната „Калиманци" на реката 
Брегалница, која е оддалечена од Кочани околу 
20 км. 

3. Финансиските средства, за работите од точ-
ка 1. и инвестиционо-техничката документација, ги 
обезбедува „Електростопанство" — Скопје. 

4. Кра јни рокови за завршување на работите се: 
4. 1 Градежни работи: 
а) доводни органи 1. 2. 1968 год. 
б) машинска зграда 1. 11. 1968 год. 
в) пристапен пат 1. 11. 1968 год. 
г) регулација на р. Брегалница 1. 8. 1968 год. 
4. 2. Хидромеханичка опрема 
а) изработка 15. 1. 1968 год. 
б) монтажа 1. 4. 1968 год. 
5. Секој интересент со писмената пријава треба 

да достави: 
— доказ за регистрација на претпријатието, 
— писмено полномошно, 
— список на расположива механизација и меха-

низација која ја предвидува за изградба на 
овој објект, 

— список на расположивиот стручен кадар, како 
и список на стручниот кадар кој би работел 
на овој објект, 

— податоци за досега изградените слични об-
јекти, 

— преглед за ангажираноста на работите кои се 
во тек, 

— финансиската состојба на претпријатието по 
завршната сметка за 1966 год., 

— податоци за кооперантите. 
6. Изведувачите можат да се пријават посебно 

за секој вид работа или како кооперанти. 
7. Можноста за учество во финансирањето од 

изведувачите ќе влијае во оцената при утврдување-
то на поволноста. 

8. Утврдувањето на подобноста на изведува-
чите ќе се изврши на 19. IX. 1967 год. во 9 ч. во 
просториите на „Електростопанство" — Тиранска 
бр. 2 — Скопје (сала Ш кат). Пријавите за конкур-
сот да се предадат заклучно со 18. IX. 1967 год. По 
овој срок пристигнатите пријави не ќе се земаат 
предвид 
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9. Инвестиционо-техничката документација мо-
ж е да се види во „Електростопанство" — Скопје, се-
кој ден од 6—14 ч., освен во сабота и недела, а ин-
формации на телефон 34-210-214/27 или 36-968. 

10. Учесниците ќе бидат известени за резулта-
тот од конкурсот во рок од 10 дена по завршување 
на конкурсот, а оние кои ќе бидат прогласени за 
подобни ќе 'бидат повикани во одреден срок да под-
несат понуди. 

„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО" 
СКОПЈЕ 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ 
ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПРЕИЗБОР 
1. Еден научен или виши научен соработник по 

заштита на тутунот — ентомолог. 
У С Л О В И : 
Покрај општите услови кандидатите треба да го 

исполнуваат и следниот услов: 
— да имаат завршено земјоделско-шумарски 

факултет. 
Со пријавата, кандидатот треба да ги приложи 

потребните документи според Основниот закон за 
работни односи и Законот за организација на науч-
ните дејности, биографија и трудови. 

Личен доход според Правилникот за распредел-
ба на средствата за лични доходи во Институтот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СР Македонија". 

ОД СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ 

СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДАМЈАН 
ГРУЕВ" С. РУСИНОВО 

р а с п и ш у в а 
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за слободно работно место НАСТАВНИК 
по Биологија со Хемија 

Кандидатот треба да ги исполнува следните ус-
лови: 

— да има завршено ПА соодветна група и ре-
гулирана воена обврска. 

Личниот доход според Правилникот на учи-
лиштето. 

Молби со потребната документација се доста-
вуваат до Советот на училиштето. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
ОД СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО 

СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 
„ДОСИТЕЈ ОБРАД ОВИЌ", СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Еден наставник по македонски јазик, 
2. Еден наставник по ОТО, 
3. Еден наставник по музичко воспитување со 

водење на мешовит оркестар, 

4. Двајца учители за одделенска настава, 
5. Еден учител за работа со ученици во Домот 

за дневен престој, 
6. Еден квалификуван или в. к. ложач на грее-

ње со мазут, 
7. Еден чистач во Домот за дневен престој на 

учениците. 

УСЛОВИ: 
Под т. 1. завршена ПА или Филозофски ф а к у л -

тет соодветна група, положен стручен испит и че-
тири години работно искуство во просветата ; 

2. завршено ПА соодветна група; 
3. завршена Средно музичко училиште или ПА 

— соодветна група, положен стручен испит и 4 го-
дини искуство во просвета; 

4 и 5: завршена ПА — одделенска настава или 
учителска школа, положен стручен испит и четири 
години работно искуство во просвета; 

6. квалификуван или в. к. ложач со искуство 
кој во летниот период ќе го одржува училишниот 
парк. 

Личниот доход според Правилникот за распо-
делба на личниот доход во училиштето. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Врз основа на член 18 од Правилникот за ра-
ботни односи, 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА КОМУНАЛНИОТ 
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ—ОХРИД 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места 

во КЗСО — фил. Кичево 
1. Референт по имотно-праени работи и работен 

стаж (1) 

УСЛОВИ: 
Кандидатите да имаат високо образование — 

правен факултет, работно искуство од 3 години и 
положен стручен испит. 

Молбите правилно таксирани со 0,50 н. дин. и 
потребни документи за засновање на работен однос 
да се достават на адреса: 

Преку Филијалата за социјално осигурување -
Кичево за Комуналниот завод за" социјално осигу^ 
рување — Конкурсна комисија — Охрид. 

Конкурсот е во важност од денот на објавување 
во „Службен весник на СРМ" сметано 15 дена. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход на КЗСО — Охрид. 

Поблиски информации заинтересираните можат 
да добијат к а ј Управникот на Филијалата Кичево. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
НА К З С О - ОХРИД 

ИСПРАВКА 
Во „Службен весник на СРМ", бр. 29 од 26. VIII. 

1967 год, на стр. 591, во текстот на конкурсот на 
Централното основно училиште „Браќа Миладинов-
ци", с. Миладиновци, за кандидатот под 2, условите 
се изменети и гласат: завршена ПА — одделенска 
насока, или учителска школа. 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Капорановска Јанева Марија, од село Ниже 
Поле, Битолско, поднесе тужба во овој суд против 
Капорановски Ристо, сега во неизвесност. Се пока-
нува тужениот Капорановски Ристо во срок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противен случај ќе му биде одреден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. 304/67. (72) 

Бурник Марија, од Битола, ул. „Иван Ми-
лутиновиќ" бр. 64/19, поднесе до овој суд тужба 
против Бурник Владимир, сега во неизвесност, за 
развод на брак. 

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

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 385/67. (73) 

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

постапка за докажување на загубено свидетелство 
за завршен III клас занаетчиско вечерно училиште 
во Прилеп, во учебната 1933/34 година на име Цр-
венковски Цанев Тодор, од Прилеп, ул. „Борка 
Талески" број 73. 

Се поканува секое лице кое го пронајде горе-
наведеното свидетелство, да јави во овој суд во 
срок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 640/67. 
(74) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1093, страна 475, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие за градежништво, промет и 
посредување во прометот „Извор", Скопје, ул. „Ин-
дустриска" број 1. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: 

1) Ниско и високо-градба на градежни објекти, 
штали за сточарство, објекти за живинарство и дру-
ги градежни и монтажни објекти за потребите на 
работни и други организации, кооперанти и други 
правни и физички лица. 

2) Посредување преку продажба и набавка по 
даден налог за сметка на налогодавачот во свое 
име и во име на налогодавачот со вршење на услу-
ги во прометот на стоки (посредување) со следните 
стоки: 

— градежни материјали, 
— производи од гума, каучук, пластични маси 

и друго, 
— земјоделски машини и алати, вештачки ѓу-

брива и средства за? заштита на растенијата; 
— житарици и млински преработки, стока и 

сточна храна, земјоделски производи, сточни про-
изводи, живина, јајца, пердуви и дивеч; 

— мешовити индустриски стоки, 
— стакло, порцелан и керамички стоки, 
— електрични материјали, 
— моторни возила, резервни делови и прибор, 
— бои и лакови, хемикалии и прибор, 
— железарија и метални стоки; 
— хартија од секаков вид. 
Претпријатието е основано од Задружниот совет 

на Ѕидаро-фасадврската и електроинсталатерската 
Задруга „Извор" — Скопје, со прераснување на за-
другата во претпријатие со одлука бр. 56 од 27. VI. 
1967 година. 

Лица овластени претпријатието да го потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат се: Мицковски 
Ж и в к о Миливое, в.д. директор, и Крстевски Нико-
ла, квалификуван електричар. 

Ѕидаро-фасадерската и електроинсталатерската 
задруга „Извор" — Скопје, со прераснување во 
претпријатие се брише од регистарот на задругите 
во овој суд од рег. бр. 1088, страна 399, книга V. 

Конституирањето на претпријатието ќе се из-
врши во срок од 15 дена. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
712/67 од 17. VII. 1967 година. (1206) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. ХП. 1966 година под рег. бр. 1/59, книга П е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на про-
давницата број 11 во с. Подмол на Мешовитото тр-
говско претпријатие „Црна Река" од с. Тополчани, 
уште со: продажба на мало на следните стоки: ме-
бел, електро уреди за домаќинството, радиоапарати 
и телевизори, канцелариски материјал и школски 
прибор. 

Промената е запишана во регистарот врз основа 
на одлуката од работната заедница на Трговското 
претпријатие „Црна Река" од с. Тополчани бр. 600 
од 23. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
466/66. (105) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. ХП. 1966 година под рег. број 1/59, книга П е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата бр. 12 во село Загорани на Мешовитото 
трговско претпријатие „Црна Река" од с. Тополча-
ни, уште со продажба на мало на мебел, електро 
уреди и школски прибор. 

Промената е запишана во регистарот врз основа 
на одлуката од работната заедница на Трговското 
претпријатие „Црна Река" од с. Тополчани бр. 601 
од 23. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
467/66. ' (106) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. ХП. 1966 година под рег. број 13/58, книга П е 
запишано следното: Се менува фирмата на Про-
давницата во Прилеп на Индустријата за чевли од 
Суботица и ќе гласи: Индустрија обуќа и пластике 
„Солид" - Суботица - Продавница во Прилеп, ул. 
„Борка Талевски" бр. 34 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
430/66. (107) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. ХП. 1966 година под рег. број 5/56, книга П е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие „Народен магазин" од При-
леп, уште со: продажба на авто-делови, моторни 
возила и алати за моторни возила. 

Промената е запишана во регистарот врз основа 
на одлуката од работничкиот совет на Трговското 
претпријатие „Народен магазин" од Прилеп број 
1680 од 25. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
436/67. (108) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 228, страна 619 е запишано следното: 
Досегашниот потписник на Градската дрводелска 
машинска работилница „Богдан Каракостов" од Ти-
тов Велес, Барбутов Панче, ш е ф на сметководство-
то, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 
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За нов потписник на работилницата е назначен 
Перуш Илиев Гајдов, ш е ф на сметководството. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз -
должува со стариот регистриран потписник Цвет-
ков Кочов Петре, директор, сметано од 21. ХП. 1966 
година1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
824/66 од 24. ХП. 1966 година . (221) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. ХП. 1966 година под рег. број 1/59, книга П е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата број 9 во село Чарлија на Мешовитото 
трговско претпријатие „Црна Река" од с. Тополча-
ни, уште со продажба на електро уреди и школски 
прибор. 

Промената е запишана во регистарот врз осно-
ва на одлуката од работната заедница на Тргов-
ското претпријатие „Црна Река" од с. Тополчани 
бр. 598 од 23. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 461/66. (103) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. ХП. 1966 година под рег. бре'. 1/59, книга П е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата број 10 во село Тополчани на Мешови-
тото трговско претпријатие ,,Црна Река" од с. То-
полчани, уште со продажба на мало на следните 
стоки: мебел, електро уреди за домаќинството, ра-
диоапарати и телевизори, канцелариски материјали 
и школски прибор. 

Промената е запишана во регистарот врз основа 
на одлуката од работната заедница на Трговското 
претпријатие „Црна Река" од с Тополчани број 
599 од 23. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 465/66. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје об1авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 291, страна 1141, книга I, е запишана под 
фирма: Претпријатие за колонијално прехранбени 
стоки на мало и големо „Деликатес" — Тетово — 
Продавница број 31 во село Долно Палчиште. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на колонијални стоки на мало од следните струки: 
животни продукти и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени де-
ривати, мазива, уља и масти, порцелан и керамичка 
стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и при-
бор, П Р О И З В О Д И воз база на шеќер и какао, млечни 
преработки и сувомесни производи, парфимериски 
и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за 
чевли, боја за текстил хемиски и електрични при-
бор, брашно, жито, селскостопански производи, 
месо и преработки од месо, млеко, леб, риби и го-
тови тадења. 

Ппоттавшшр^ р основана од работничкиот со-
вот тто Претпршатието за кппонитално-прехранбени 
столот на мало ^ готски ,.Деликатес" — Тето,во со 
одлика број 2428 од 20 V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Зибири Мухамед. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Ол Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр 509/67 од 15. VI. 1967 година. (1149) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. број 887, страна 143, книга IV е запишано 
следното: Дејноста на Складот во Скопје на улица 
Фестивалска сала — Сајмиште на Трговското прет-
пријатие за промет со кожи и прибор на големо 
и мало „Ангрокожа" — Белград, во иднина се про-
ширува и со: промет на големо, производи од гума, 
каучук и пластични маси, согласно решението за 

регистрација на матичното претпријатие Фи бр. 
461/61 од 5. IV. 1961 година на Окружниот стопански 
суд во Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 567/67 од 16. VI. 1967 година. (1001) 

ИСПРАВКА 

Во „Службен весник на СРМ", бр. 25 од 7. VH. 
1967 година, на страна 525, во текстот на регистра-
цијата објавена под број 1153, во ред четврти одозго-
ра наместо зборот „Агроцентар", треба да стои зборот 
„Ангроцентар". И во текстот на огласот објавен под 
број 1154, во ред четврти одозгора? наместо зборот 
„Агроцентар", треба да стои зборот „Ангроцентар". 

Од Редакцијата 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на установите на 14. III. 1967 
година, страна 160, реден број 2 е запишана под 
назив: Работилница, Делчево — Испостава во Про-
биштип. 

Испоставата ќе ги обавува следните дејности: 
— Стручно оспособување на времено безработ-

ни лица — металски смер. 
Испоставата за време на практичната обука 

за стручно оспособување ќе произведува и врши 
оправка! и тоа: производи на сите видови огради, 
тераси, киосци за продавници; поправка на разни 
моторни возила, правење на разни сталажи, разни 
завои и навои, осовини, спојници, клезми, разни 
челични конструкции, сечење и бушење на разни 
профили, поправка на разни електро-уреди и други 
видови производи од металска струка. 

Испоставата е основана од страна на Општин-
скиот завод за запослување работници — Делчево. 

Овластено лице за потпишување на Испостава-
та е Благој Величков Моневски. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката на заводот за з а б о л у в а њ е на ра-
ботници - Пробиштип бр. 01-377 од 13. XII. 1965 

година и потврдата на Собранието на општината 
Пробиштип од 14. Ш. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
18/67. (867) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 27. П. 1967 
година, страна 160, реден број 1 е запишан под на-
зив: Општински завод за запослување на работ-
ници, со седиште во Делчево. 

Новооснованиот завод ќе ги опфаќа подрачјата 
на општините Делчево и Пробиштип. 

Заводот ќе ги обавува следните дејности: 
— Вршење на аналитичко-стручни работи, ор-

ганизациони работи во областа на запослувањето 
од надлежноста сходно чл. 30 и 31 и др. од Основ-
ниот закон за организација и финансирање на за -
ложувањето („Сл. лист на СФРЈ" бр. 15/65) и други 
прописи донесени врз закон. Овие дејности се исти 
за двете подрачја. 

В.д. директор на установата е Тасе Стоицов 
Георгиевски. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа решението на Собранието на општината 
Делчево бр. 189 од 3. X. 1966 год. и спогодбата на 
собранието на општините Делчево и' Пробиштип, 
бр. 01-2190/1 од 10. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
111/66. (860) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 538, 
страна 191, книга Ш е запишан под назив: Завод 
за техничка сигурност во Скопје. Предмет на ра-
ботењето на заводот е: испитување на правилноста 
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на конструкциите на машините од гледна точка на 
сигурност при работата; испитување квалитетот на 
материјалот на машините и машинските уреди, нив-
ната отпорност на свиткување и кинење, како и без-
бедност' при работа со истите; испитување на уре-
дите и инсталациите од аспект како се истите сме-
стени во работните простории и дали овозможу-
ваат безбедно функционирање на процесот на про-
изводство како и дали некои од нив не претста-
вуваат животна и здравствена опасност. 

Заводот испитува дали се правилно поставени 
уредите за вентилација и климатизација, право-
силноста на нивното функционирање за одвод на 
штетни гасови, испарување, прав и др.; се грижи 
за ефикасноста на личните заштитни средства, како 
и нивна штетност со оглед на конструкцијата и ма-
теријалот од кои се направени; за изработување на 
конструкциони и инвестициони елаборати, шеми и 
планови за изработка на нови машини или машин-
ски уреди, за нивното изменување и дополнување; 
врши испитување на технолошките процеси и усо-
вршување на заштита при работа и подобрување 
на работните услови, прибира и обработува мате-
ријали, како истите би се приближиле до сите за-
интересирани организации, по пат на печатење на 
публикации, брошури и сл. Покрај тоа Заводот ор-
ганизира курсеви, семинари ,и симпозиуми и пол-
зува други методи за образование, со цел да се из-
дигнат стручно кадрите во работните организации 
кои работат на проблемот — заштита при работата. 
Заводот ќе врши и други работи кои служат за 
унапредување на системот за заштита при работа. 

Заводот за техничка сигурност го основа работ-
ната заедница на Заводот за заштита при работата 
— Скопје од одржаната седница на 4. Ш. 1967 го-
дина. 

Заводот за техничка сигурност — Скопје ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето Божидар Костовски, в.д. ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
26/67. од 4-Ш-1967 год. (410) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 14, стра-
на 55, книга I, е запишано под назив: Факултетско 
земјоделско стопанство од с. Трубарево — Продав-
ница број 2. во Скопје на пазар „Буњаковец", ул. 
„Партизанска", Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на: млеко, млечни производи и 
земјоделски производи што- стопанството ги произ-
ведува. 

Продавницата Ја основа Факултетското земјо-
делско стопанство, с. Трубарево со решение на Со-
бранието на општината Идадија — Скопје број 
2636 од 13. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Саво Б л а -
жевски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
24 од 21. Ш. 1967 ' (478) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 25. Ш. 1967 
година, рег. бр. 9/67, е запишана под назив: Виша 
економска школа во Прилеп, ул ,,,Марксова". 

Школата е наставно-образовна установа Koja 
подготвува кадри со виша стручна подготовка за 
сконсмско-комерцијални и финансиски работи во 
работни организации. 

Школата ја основа Републичкиот извршен со-
вет со решение број 09-1864/3 од 8. X. 1960 година. 

Директор на школата е Љупчо Аџи Митрески, 
КОЈ истата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус, 
бр. 13/67. (647) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 26. IV. 1967 
година, рег. број 12/67, е запишана под назив: Ста-
ционарна здравствена установа за лекување на 
деца заболени од ревматични и други заболувања 
— Охрид. Предмет на работењето на здравствената 
установа е: лекување на деца заболени од ревма-
тични и други заболувања и дејноста предвидена 
со член 87 од Законот за здравствена заштита и 
организација на здравствената служба („Сл. весник 
на НРМ" бр. 17/61 и „Сл. весник на СРМ" бр. 16/65). 

Стационарната здравствена установа ја основа 
Собранието на Републичката заедница на социјално 
осигурување на работниците од Скопје со реше-
ние - одлука број 02-1087/1 од 30. Ш. 1967 година. 

Здравствената установа ќе ј а потпишува, задол-
жува и раздолжува д-р. Перо Тилевски, в.д. упра-
вител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 20/67. (730) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 542, стра-
на 215, книга Ш, е запишан под назив: Буковичка 
бања — бањско и климатско лечилиште — Аран-
гел овац — Прихватен магацин во Скопје, ул. „11 
октомври" бр. 123. Предмет на работењето е про-
дажба на минерална вода и газирани пијалоци. 

Основач на прихватниот магацин е Советот на 
работната заедница на установата Буковичка бања 
— бањско и климатско лечилиште — Аранѓеловац, 
со одлука од одржаната седница на 26. IX. 1966 го-
дина. 

Прихватниот магацин во Скопје ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето Симоновски Перо, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Ус. бр. 
41 од 21. IV. 1967 година. (759) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 25. XI. 1966 
година на страна 48, реден број 3 е запишано: До-
сегашниот директор на Заводот за запослување на 
работници од Кочани, Илија Солтиров Илиев, е раз-
решен од должност, за директор е именуван Петар 
Јорданов Арсов. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа одлуката на Работната заедница 
на установата бр. 284 од 29. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
92/66. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 272, стра-
на 111, книга П се запишува следното: Досегашниот 
в.д. директор на Заводот за запослување на работ-
ници, Куманово, Амети Мумин, е разрешен од долж-
ност и на истиот му престанува правото за потпи-
шување. 

За директор на Заводот за запослување на ра-
ботници, Куманово, е именуван Трајковски Љубо-
мир, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со стариот 
регистриран потписник Крстевски Драган, секре-
тар, сметано од 6. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
2 од 12. I. 1967 година. (22ft) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 30. I. 1967 
година под рег. број 78/65, е запишано следното: Се 
менува фирмата на Централното основно училиште 
„Елисие Поповски-Марко" од село Врбјани која ќе 
гласи: Спомен основно училиште „11 ноември", Сли-
вовски Анови. 

Оваа промена е извршена врз основа решение-
то од Општинското собрание — Охрид бр. 01-15083 
од 3. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
147/66. (356) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег, бр. 444, стра-
на 655, книга П, се запишува следното: Досегашниот 
директор на Гимназијата „Панче Попоски" — Го-
стивар, Огњан Гаврилоски, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За в.д. директор на Гимназијата „Панче Попо-
ски" — Гостивар е именуван Џеват Креци, кој гим-
назијата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со стариот ре-
гистриран ПОТПИСНИК Мира Кочкоска, режисер, 
сметано од 18. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
10 од 20. П. 1967 година. (390) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. бр. 257, стра-
на 51, книга П, се запишува следното: На Ќурчиева 
Никола Зора, досегашен потписник на Управата за 
градска чистота — Титов Телес и престанува пра-
вото за потпишување, но и понатаму останува на 
работа во установата. 

За потписник на Управата за градска чистота — 
Титов Велес, е назначена Маркова Петрова Анка, 
ш е ф на сметководството, која установата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Леовски Панов Киро, директор, сметано од 28. П. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
21 од 4. Ш. 1967 година. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. бр. 434, стра-
на 614, книга П, се запишува следното: Фирмата на 
Младинскиот детски театар — Скопје, согласно 
Одлуката на советот број 322 од 1. IV. 1967 година 
се менува и ќе гласи: Детски театар — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
36 од 1. IV. 1967 година. (554) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 254, 
страна 39, книга П, се запишува следното: Дејноста 
на Земјоделското училиште „Моша Пијаде" — Те-
тово се проширува согласно Одлуката на Советот 
па работната заедница и решението на Собранието 
на општината Тетово бр. 04-2332/1 од 14. Ш. 1967 
година и со: производство на семенски материјал и 
расплоден добиток; специјализација на стручни 
кадри, производство на земјоделски производи за 
пласман на пазарот и за потребите на интернатот 
при училиштето; педолошко испитување на почвите 
на својата економија и на други работни органи-
зации и индивидуални земјоделски производители; 
изработка на инвестициони програми, организира-
ње заштита на културите од болести, штетници и 
плевели на својата економија, работни организации 
и земјоделски производители; вршење услуги со 
својата механизација на работни организации и ин-
дивидуални производители, производство на сточни 
производи за пласман на пазарот и домот при учи-
лиштето; развивање и применување на кооператив-
ни односи; продажба на сопствено производство 
преку продавници, одржување на постојните и по-
дигнување на нови паркови во градот и други на-
селени места; производство на разни декоративни 
цвеќиња и украсни растенија, грмушки за пласман 
на пазарот и свои потреби; примање во домот на 
училиштето ученици од своето и други училишта 
од градот, разни екскурзии на ученици од надвор 
и други групни патувања и спортски друштва на 
преноќиште и храна, како и да организира расад-
ничко производство и да врши продажба на сите 
видови овошни, шумски и лозни садници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
32 од 21. Ш. 1967 година. (479) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. број 452, 
страна 685, книга П, се запишува следното: Се бри-
ше од регистарот на установите во овој суд од рег. 
бр. 452, страна 685, книга П, Работната единица — 
Завод — Скопје, населба „Чаир" на Заводот за за-
штита на работа — Ниш, согласно Одлуката број 
041015-546/2 од 13 П. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр 13 од 17. П. 1967 година. (555) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 372, 
страна 523, книга П се запишува следното: Досе-
гашниот потписник на Управата за комунални ра-
боти и чистота — село Градско, Ѓоре Андреевски, 
книговодител е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За нов потписник на Управата за комунални 
работи и чистота, село Градско е назначен Нацков-
ски Јорданов Киро, кој установата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Алексо Петрушевски, в.д. директор, сметано од 3. 
IV. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
38 од 7. IV. 1967 година. (613) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. број 377, 
страна 386, книга П, е запишано следното: Дејноста 
на Заедницата на здравствените установи на СРМ 
— Скопје, согласно Одлуката на управниот одбор 
бр. 01-270 од 7. Ш. 1967 година и решението број 
02-276/3 од 6. IV. 1967 година на собранието на За -
едницата во иднина се менува и ќе гласи: Давање 
на економско-книговодствена, стручно-фармацеут-
ска и друга помош, како и одржување и поправка 
на медицински апарати и инструменти, посредува-
ње и набавка на медицинска опрема и материјали 
за потребите на здравствените установи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
31 од 11 IV. 1967 година . (760) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. број 545, стра-
на 227, книга Ш, се запишува следното: Управата 
за комунално уредување на градежното земјиште 
— Македонски Брод е конституирана на 22. IV. 
1967 година, согласно решението бр. 26/1 од 22. IV. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
45 од 12 V. 1967 година. (839) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 3. Ш. 1967 
година на страна 104, реден 6poj 2 е запишано след-
ното: Се проширува предметот на работата на Кино-
установата „Култура" од Виница уште со: вршење 
на у с чу ги за изведување на електрични инстала-
лации, оправка на радио и телгвизорски приемници 
и разладни уреди. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа, одлуката од Работната заед-
ница на установата бр. 15 од 28. I. 1967 година и 
решението на Собранието на општината Виница бр. 
0504-436 од 14. П. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
14/67. (865) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 6. П. 1967 годи-
на на страна 120, реден број 2, е запишано следното: 
Досегашниот директор на Општинската аптека 
„Хигија" од Виница, Ката Благоева Чергарска, е 
разрешена од должност. За директор е именувана 
Марија Миткова Василева. 
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Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа одлуката на Работничкиот совет 
на установата број 59 од 14. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
8/67. (866) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 5. IV. 1967 
година, страна 131, реден број 2, е запишано след-
ното: Се става под принудна управа Заштитната 
работилница за професионална рехабилитација и 
запослување на инвалиди „Нов дом" од Штип. 

За присилен управник е назначен Душко Или-
ев Биков, КОЈ е овластен да ја потпишува и прет-
ставува. 

Му престанува правото за потпишување на до-
сегашниот в.д. директор Трајко Славков. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова решението на Собранието на општината 
Штип бр. 01-155/1 од 9. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
19/67. (869) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 3. Ш. 1967 го-
дина, страна 65, реден број 2, е запишано следното: 
Престана со работа Заводот за запослување на ра-
ботници од Берово, бидејќи истиот се припои кон 
Општинскиот завод за запослување на работници од 
Делчево. 

Престанувањето на работата на Заводот за за-
л о ж у в а њ е работници е запишано во регистарот, 
врз основа одлуката на собранието на Општинската 
заедница за работите на запослувањето бр. 01-37/1 
од 30. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
13/67. (859) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 6. П. 1967 го-
дина, страна 159, реден број 2, е запишано конституи-
рањето на Установата за комунални услуги „Бре-
галница" од Делчево, кое е извршено на 19. I. 1967 
година. 

Директорот Љубен Манчевски и натаму ќе ја 
потпишува установата. 

Конституирањето е запишано во регистарот врз 
основа записникот на Работничкиот совет на уста-
новата бр. 01-19 од 28. I. 1967 година и уверението на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево бр. 06-429 од 28. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
9/67. (861) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 13. П. 1967 
година, страна 93, реден број 2, е запишано след-
ното: Се менува фирмата на Основното осумго-
дишно училиште „Борис Кидрич" од с. Три Чешми, 
Штипско, кое ќе се вика: Централно основно учи-
лиште „Борис Кидрич". со седиште во село Три 
Чешми. Училиштето ќе ги опфаќа и селата: Врса-
ково, Доброшани, Судик, Криви Дол, Сушево и Те-
стемелци. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа решението на Собранието на оп-
штината Штип бр. 01/1-65 од 26. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр 
10/67. (871) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 27. П. 1967 
година, страна 12, реден број 2, е запишано след-
ното: Се менува фирмата на Централното основно 
училиште „Кузман Јосифовски — Питу" од село 
Горобинци, Св. Николе, кое ќе се вика: Основно 
училиште „Милан Јефтовиќ", с. Горобинци. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа решението на Собранието на општи-
ната Св. Николе бр. 01-2600 од 18. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
6/67. (862) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 13. I. 1967 го-
дина, страна 52, реден број 2, се запиша прерасну-
вањето на Основното училиште „Мирче Ацев" од 
с. Кучичино, Кочанско, во Самостојно осумгодиш-
но училиште од I до УШ одделение „Мирче Ацев" 
с. Кучичино, Кочанско. 

Училиштето ќе ги опфаќа и селата Теранци и 
Бурилчево. 

Прераснувањето на училиштето е запишано во 
регистарот врз основа решението на Собранието на 
општината Кочани бр. 01-7283/1 од 31. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
2/67. (864) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 28. I. 1967 го-
дина, страна 1, реден број 2, е запишано следното: 
Досегашниот в.д. директор, на Медицинскиот цен-
тар од Штип, Тодор Гајдарџиски, е разрешен од 
должност. За директор е именуван Тихомир Манев 
Милев. 

Истовремено се запишаа и новоназначените 
овластени лица Трајко Симеонов Спасов, помошник 
директор, и Анастас Наков Николов, ш е ф на смет-
ководството. 

Промената на досегашниот в д. директор, како 
и новите овластени потписници се запишаа во реги-
старот врз основа Одлуката на Управниот одбор на 
установата бр. 06-6083 од 30. ХП. 1966 година и ре-
шението на Собранието на општината Штип. бр. 
01-11281 од 6. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
3/67. (873) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

Лична карта рег. бр. 342, серија бр. OA 056342 
на име Фазли ја Рамиз Мислими, Виница. 

Загубеното свидетелство за завршен П клас 
гимназија, издадено од Гимназијата во Крагујевац, 
на име Петар Васил Орански, Скопје. (5151) 

Загубениот бланко бариран чек бр. AO 225344 
на „Колектив" — Скопје. (5152) 

Загубеното свидетелство за положен матурски 
испит Дел. бр. 603/52 издадено од Гимназијата „Гоце 
Делчев" — Куманово на име Мирослав Максимов-
ски, ул. „Стиф Наумов" бр. 26 — Скопје. (5153) 

Свидетелство за завршена I година хемиско 
училиште на име Боро Стефановски, ул. „К. Крс-
тески" бр. 21, Прилеп. (1475) 

Свидетелство од VII одделение на име Ленча 
Лазова, с. Марена, Кавадарци. (1476) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Гостивар на име Лазар Јефтовски, ул. „ЈНА" бр. 
242, Гостивар. - (1477) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Љиљана Филиповска, 
ул. „Осоговска" бр. 4, Делчево. (1478) 

Работна книшка рег. бр. 775, серија бр. 348526, 
издадена од Собранието на општината Кратово на 
име Цветан Горѓи Миланов, с. Куклица, Кратово. 

Работна книшка рег. бр. 1260, серија бр. 202833, 
издадена од Собранието на општината Кратово на 
име Владе Киро Илиевски, с. Пендак, Кратово. 

Здравствена легитимација бр. 11905, издадена 
од ЗСО — Кр. Паланка на име Иван Спасов Ди-
митровски, с. Мартиница, Кр. Паланка. (1481) 

Здравствена легитимација на име Драгица К у з -
ман Тодорова, ул. „Максим Горки" бр. 23, Т. Велес. 

Здравствена легитимација бр. 186/94 на име Ј а -
годин Николе Мио, Г. П. „Тунелоградња", с. Па-
далиште, Гостивар. (1483) 
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Здравствена легитимација бр. 83351 на име Ли-
дија В. Ангеловска, ул. „Јане Сандански" бр. 16, 
Тетово. (1484) 

Сообраќајна дозвола бр. 816, од кола марка 
„Фиат 72" бр. 1837, сопственост на Специјалната 
болница за ТБЦ, с. Лешок, Тетово. (1485) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7, из-
дадена од КЗСО — Штип на име Родна Тасева, с. 
Карабинци, Штип. (1486) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Св. Николе на име Глигор Василев Печовски, Дел-
чево. (1487) 

Здравствена легитимација на име Убавка Спа-
совска, с. Копанце, Тетово. (1488) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дончо Д. Стаменковски, с. Мршевци, 
Скопје. (1489) 

Пасош бр. ЕМ 033000, издаден од СВР - Ско-
пје на име Таба Демирова, Скопје. (1490) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Ичукаев, Скопје. (1491) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Михајловиќ, Скопје. (1492) 

Уверение бр. 2752/25. V. 1966, издадено од Во-
ени отсек Скопје на име Н а з и ф Осман Ајдерпа-
шиќ, с. Орланци, Скопје. (1493) 

Потврда за набавка на оружје бр. 04-22-361 од 
28. И. 1967 год. издадена од СВР — Скопје на име 
Афис Алити, ул. „142" бр. 50, Скопје. (1494) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пепи Василевски, Скопје. (1495) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џељаљ Јашаровски, Скопје. (1496) 

Работна книшка бр. 378, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Скопје на име Бари је 
Џевадин, Скопје. (1497) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Сурија и З у л ф и ќ а р Ибраими, Ско-
пје. (1498) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Огњановски, Скопје. (1499) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Ивановски, Скопје. (1500) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Пискачев, Скопје. (1501) 

Работна книшка бр. 105017, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Илми 
Османи, Скопје. (1502) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленче Мицеска, Скопје. (1503) 

Воена книшка издадена од Београд на име Пан-
та Д. Блажевски, Скопје. (1504) 

Здравствена легитимација бр. 7582, издадена од 
КЗСО — Крушево на име Елисавета Владо Н а ј -
денова, ул. „Томе Никле" бр. 58, Крушево. (1505) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 604, 
на име Слободанка Котевска, с. Билјаник, Битола. 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Борис Стојановски, с. 
Лисолај, Битола. (1507) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Веџије Корчаревска, с. 
Кишава, Битола. (1508) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Драги Стојановски, с. 
Лисолај, Битола. (1509) 

Работна книшка бр. 28367, издадена од Битола 
на име З а р и ф Абдураман, ул. „Козјак" бр. 35, Б и -
тола. (1510) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Стеван Ицески, ул. „Марксова" бр. 
114а, Прилеп. (1511) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Елеонора Сане Крстевска, с. Евла, 
Ресен. (1513) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена од 
Основното училиште „Мите Богоевски" — Ресен 
на име Узаир Елмазовски, ул. „Милан Думова бр. 
6, Ресен. (1514) 

Работна книшка бр. 1209, издадена од Кавадар-
ци на и к е Ордан Трајков Атанасов, Кавадарци. 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5428 
на име Рамадан Весели, с. Порој, Тетово. (1516) 

Книшка за повластено возење на воен инва-
лид 126329 од Тетово на име Сами Бислими, ул. 
„Вардарска" б. б., Тетово. (1517) 

Здравствена легитимација на име Коце С. Ри-
стов, с. Истибање, Кочани. (1518) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Лазар Арсов, с. Црн Камен, Кочани. (1519) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Крум Арсов, с. Црн Камен, Кочани. (1520) 

Здравствена легитимација бр. 3466, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Горги Маневски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Б л а ш к а Ј . Ордановска, Скопје. (1907) 

Регистарска таблица бр. СК 12-161, издадена од 
СВР — Скопје на име Милан Митевски, Скопје 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Индер Мустафовски, Скопје. (1909) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ба јрам Азировиќ, Скопје. (1910) 
Скопје на име Александра Костовска, Скопје. (1911) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Глигор Карајевски, Скопје. (1912) 

Здравствена легитимација издадена ед ЗСО -
Скопје на име Никола Јовановски, Скопје. (1913) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мидуше Алидеми, Скопје. (1914) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Васил Панчев Велков, Скопје. (1915) 

Здравствена легитимација бр. 36289, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Симјан Никоски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Трајко Малановски, Скопје. (1917) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Адвија Усеинова, Скопје. . (1918) 

' Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Наумовски, Скопје . (1919) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васви ја Јазова, Скопје. (1920) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ханифе Неџиповиќ Скопје. (1921) 

Здравствена легитимација бр. 121097, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Милорад Јовановски, 
Скопје. (1922) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Благоја Мирчевски, Скопје. (1923) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Благуна Рајкова, Скопје. (1924) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Митева, Скопје. (1925) 

Здравствена легитимација бр. 202770, издадена 
од ЗСО — Скопје, на име Весел А. Весели, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Емина Шабановска, Скопје. (1927) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Невена Митревска, Скопје. (1928) 

Здравствена легитимација бр. 399663, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Елена Ангелкоска, Скопје 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Ј у с у ф Мустафа, Скопје. (1930) 
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Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 при 

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


