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

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

Сабота, 20 септември 1980 
С к о п ј е 

Број 31 Год. XXXVI 

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

408. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 3 од 

Уставот на СЕМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 10 септември 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се прости на: 

1. Зафириос Анастасос Муратис, од Солун. 
II 

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

1. Јован Томе Рафтоски, од Струга. 
Ш 

Изречената казна затвор во траење од 2 Месе-
ца се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Костадин Борис Лазаров, од е. Дамјан, 
2. Вера Стојан Куфаловска, од е. Белимбегово. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

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

' 1. Бојан Борис Митовски, од Крива Паланка. 
V 

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

1. Усеини Заим Хајрула, од Гостивар. 
VI 

Изречената казна затвор во траење од 5 месе-
ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Божидар Ордан Митри!ќески, од Варош. 
VII 

Изречената казна затвор во траење од 6 месе-
ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Киро Стојан Каранфилов, од Скопје, 
2. Стеван Борис Панов, од Титов Велес. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

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

1. Павле Тодор Танцевски, од Битола. 
, ч И 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 1 година на: 

1. Мамер Демир Џеладниов, од Скопје, 
2. Харалампие Игнат Максимов^ од е. Злетово, 
3. Дано Крсте ѓорѓиевски, од е. Манастир, 
4. Халим Јакуп Куч, од е. Канатларци, 
5. Томислав Кирил Томевски, од Прилеп. 

X 
Оваа одлука влегува во • сила со денот на до-

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

Бр. 13-606 
10 септември 1980 година 

Скопје 
' Претседател 

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

409. 
Врз основа на член 33 од Законот за електро-

стопанство („Службен весник на СРМ" бр. 10/78) 
и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија на седни-
цата одржана на 19. IX. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ 
СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА 
„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО" ВО СРМ ЗА 25Чо 

1. Се дава согласност на Одлуката за зголе-
мување на постојните тарифни ставови за про-
дажба на електрична енергија на преносната мре-
жа на „Електростопанство" во СРМ за 25°/о, доне-
сена на 123 седница на Работничкиот совет на 
„Електростопанство" — Скопје, одржана на 9. VII. 
1980 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-1727/1 Претседател 
19. IX. 1980 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

410. 
Врз основа на член 33 од Законот за елек-

тростопанство („Службен весник на СВМ" бр. 10/78) 
и член 169, став 2 од Деловникот на Извршни-
от совет на Собранието на СР Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, на 
седницата одржана на 19. IX. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФА-
ТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИИ 
ЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 

„ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА" 
1. Се дава согласност на Одлуката за измену-

вање и дополнување на Тарифата за продажба на 
електрична енергија на потрошувачите од подрач-
јето на „Електромакедонија", донесена на вонред-
ната седница на Работничкиот Совет на Претприја-
тието „Електромакедонија" — Скопје, одржана на 
19. IX. 1980 година. , 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-1727/2 
19. IX. 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 
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411. 
Врз основа на член 16 од Законот за един-

ствениот матичен број на граѓаните („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 20/80), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН 

БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат обрасците 
и начинот на водење на евиденција на единстве-
ниот матичен број на граѓаните (во натамошниот 
текст: матичен број). 

Член 2 

Евиденцијата за определените матични броеви 
се води во вид на книга (во натамошниот текст: 
регистар). 

Регистарот ги содржи следните рубрики: ре-
ден број; презиме и име; име на таткото и мајката; 
место, општина, република или покраина на раѓа-
ње а за лица родени во странство и држава; ма-
тичен број и место за забелешка (образец МБ-1). 

Податоците од став 2 на овој член се запишу-
ваат во регистарот врз основа на податоците од 
изводот од матичната книга на родените .или лич-
ната карта. 

Член 3 

Распонот на броеви кои, согласно со законот, 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
им го определува на општинските органи на уп-
равата надлежни за внатрешни работи (во ната-
мошниот текст: општинскиот орган за внатрешни 
работи) се врши во книгата на можни матични 
броеви (образец МБ-2) што ги содржи следните 
рубрики: регистрационо подрачје, општина, пол, 
можен матичен број, како и место за запишување 
на редниот број од регистарот. 

Член 4 

Матичниот број се определува така што врз 
основа на датата на раѓање и полот на граѓанинот 
во книгата на можни матични броеви се пронаоѓа 
соодветниот матичен број и истиот се запишува во 
регистарот, а во книгата на можни матични броеви 
се запишува редниот број од регистарот. 

Член 5 

Извештај за определениот матичен број се из-
готвува на посебен образец што содржи место за 
запишување на следните податоци: назив на орга-
нот кој го доставува (извештајот; број и дата на 
извештајот; назив на органот до кого се доставува 
извештајот; определен матичен број; назив на 
органот кој . го определил матичниот број; тековен 
број и година за која се води матичната книга на 
родените; место и општина за кое се води матич-
ната книга на родените; презиме и име и име на 
таткото и мајката; дата на раѓање (ден, месец и 
година); лолГ место, општина, република или по-
краина на раѓање, а за лица родени во странство 
и држава; адреса на живеење (место, улица, број, 
влез, спрат и стан); број на личната карта и на-
зив на органот кој ја издал; дата кога е опреде-
лен матичниот број; потпис на овластеното лице и 
печат на органот (образец МБ-3). 

Извештајот се изготвува во два примероци од 
кои едниот се доставува до Републичкиот секрета-
ријат за внатрешни работи, а вториот до надлеж-
ниот матичар кој определениот матичен број вед-
наш го запишува во матичната книга на родените 
и го сложува кон списите од матичната книга на 
родените. 

Ако некој од податоците во образецот на из-
вештајот биде погрешно запишан, истиот не се 
исправа, образецот се уништува и се изготвува из-
вештај на нов образец. 

Член 6 

Определениот матичен број се запишува во 
одделните евиденции и исправи со машина за пи-
шување или со нумератор на кој што е нанесено 
специјално мастило за печати или со мастило. 

Член 7 
Општинскиот орган за внатрешни работи, кој 

согласно со закон, донел решение за промена на 
определениот матичен број односно за определува-
ње на нов матичен број доставува извештај за про-
менетиот матичен број до Републичкиот секрета-
ријат за внатрешни работи на образец кој содржи 
место за запишување на следните податоци: назив 
на органот кој го доставува извештајот; број и 
дата на извештајот; назив на органот до кого се 
доставува извештајот; причина за промена на ма-
тичниот број; поништениот односно променетиот 
матичен број; .презиме и име; дата ;на раѓање; пол; 
адреса на живеење (општина, место, улица, број, 
влез, спрат и стан); нов матичен број; број и дата 
на решението за променетиот матичен број; потпис 
на овластеното лице и печат на органот (образец 
МБ-4). 

Порано односно погрешно определениот мати-
чен број се прецртува со водоравна линија во ре-
гистарот така што да остане читлив, а во рубрика-
та „забелешка" се запишува новиот матичен број 
и бројот и датата на решението со кое истиот е 
определен. Новоопределениот матичен број се за-
пишува во регистарот под нов реден број, а во 
рубриката „забелешка" ка ј истиот, се внесува по-
ранешниот матичен број и неговиот реден број од 
регистарот. 

Член 8 
Ако граѓанинот го промени личното име, името 

или презимето, дополнително се утврди татковство 
или мајчинство или со посвојување се изменат по-
датоците за него, општинскиот орган за внатрешни 
работи кој го определил матичниот број во реги-
старот, во рубриката „забелешка" го запишува бро-
јот и датата, како и називот на органот што го 
донел решението, го прецртува променетиот пода-
ток со водоравна линија така што да остане чит-
лив и над него го запишува новиот точен податок. 

Извештајот за промена на податоците за иден-
титетот на граѓанинот се доставува до Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи на посе-
бен образец кој содржи место за запишување на 
следните податоци: назив на органот кој го доста-
вува извештајот; број и дата на извештајот; на-
зив на органот до кого се доставува извештајот; 
матичен број; презиме и име; новите точни, пода-
тоци, број и дата на решението со кое е извршена 
промена на податоците; назив на органот што го 
донел решението; потпис на овластеното лице и 
печат на органот (образец МБ-5). 

Член 9 
Обрасците МБ-1, М^-2, МБ-3, МБ-4 и МБ-5 се 

составен дел на овој правилник. 

< Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 19-9398 
5 септември 1980 година 

Скопје 
Републички секретар за 

внатрешни работи, 
Мирко Буневски, е. р. 



20 септември 1980 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 3)1 — Стр. 611 

МБ — 1 

(40 х 30) 

Р Е Г И С Т А Р 
на определените матични броеви на граѓаните 

Реден 
број 

Презиме и име и име на таткото 
и мајката 

Место, општина, република-покраи-
на на раѓање, односно странска 

држава 
Млтжчен 

број Забелешке 

1 2 3 4 3 

( 

МБ — 2 

(40 х 3 0 

КНИГА НА МОЖНИ МАТИЧНИ БРОЕВИ 

Регистрационо подрачје општина Пол 

Можен Можен Можен 
матичен Реден број од регистарот матичен Реден број од регистарот матичен Реден број од регистерот 

број број број 

1 2 3 4 5 6 
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МБ — 3 

(21 х 15) 
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МБ — 4 

(21 х 30) 
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МБ — 5 

(21 х 15) 



20 септември 1980 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 3)1 — Стр. 615 

412. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на Одлуката за измена и дополнување 
на Правилникот за опис и попис на работите и ра-
ботните задачи на работниците бр. 01-7423, донесена 
од работните луѓе на Работната организација „Цен-
трохемија" увоз-извоз во Скопје на собирот од 7 
октомври 1978 година, во делот во кој е определен 
личниот доход на хаусмајсторот, на основа членот 
433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 
на член 15 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 17 април 1980 'година донесе 

О Д Л У К А 

/1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и допол-
нување на Правилникот за опис и попис на рабо-
тите и работните задачи на работниците бр. 01-7423, 
донесена од работните луѓе на Работната органи-
зација „Центрохемија" увоз-извоз во Скопје на 
собирот одржан на 7 октомври 1978 година, во 
делот во кој е определен личниот доход на хаус-
мајсторот. 

' ,2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на ОРМ" и во Работната организација „Цен-
трохемија" — увоз-извоз во Скопје на начинот 
определен во самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Устав-
ниот суд на Македонија поведе постапка за оце-
нување законитоста на одлуката означена во точ-
ката 1 на оваа одлука, во оспорениот дел затоа 
што утврди дека одлуката, во тој дел, е донесена 
од работниците на собир, а не со референдум. 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека оспорената одлука е донесена од 
работните луѓе на работната организација на со-
бир и дека со оспорениот нејзин дел е определен 
личниот доход на извршителот на работите и ра-
ботните задачи хаусмајстор. 

Со ставот 2 на член 347 од Законот за здру-
жениот труд е предвидено дека работната органи-
зација која во својот состав нема основни органи-
зации ги има положбата, правата и одговорностите 
определени со овој закон за основната организаци-
ја, а работниците во таа работна организација ги 
остваруваат сите права, обврски и одговорности 
што ти имаат работниците во основната организа-

1 • ција. Според ставот 1 на член 463 од истиот за-
кон работниците во основната организација со ре-
ферендум одлучуваат за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи. 

Од изнесените законски одредби произлегува 
дека работниците во работната организација со ре-
ферендум одлучуваат за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука, во неј-
зиниот оспорен дел, работниците ја донеле на со-
бир, а не со референдум, Судов оцени дека таа е 

. во спротивност со членот 463 од Законот за здру-
жениот труд. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 123/79 
17 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р.1 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд ©о Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2203 од 12. ХИ. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-866-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Трговската работна организација 
на големо и мало „Вишешница", Ц. О. Кавадарци, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник на работната организација Перо Арсов, ди-
ректор, без ограничување, а се запишува како вов 
застапник Глигор Дубров, привремен управник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2203/1979 година. (14) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 521 од 28. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-283-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Мануш Турновски", Ц. О. — село Ново 
Село, Струмица. 

Предмет на работење: , 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од општ тип. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговор НОСТ. 

Работната организација ќе ја застапува Мили* 
сав Вучетиќ, директор, со неограничени овласту* 
вања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основ- ; 

но училиште „.Мануш Турновски", Ц. О. — село 
Ново Село, Струмичко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
521/78. (241) 

Окружниот стопански суд во Штип- со реше-
нието Фи. бр. 621 од 11. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-146-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Пионерски дом 
„Благој Мучето", Ц. О. — Струмица. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120331 -г- културно-просвет-

на дејност. 
* Во правниот промет со трети лица има неогра-

ничени овластувања и целосна одговорност. 
Организацијата ќе ја застапува Шириќ Леве-

на, директор, со неограничени овластувања. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

самоуправните општи акти на Пионерскиот дом 
„Благој Мучето", Ц. О. — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
621/78. (242) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 536 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-95-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Централно основно учи-
лиште „Кирил и Методиј", Ц. О. — село Дабиља, 
Струмичко. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од општ тип. 
Во правниот промет со трети лица организа-

цијата на здружен труд има неограничени овла-
стувања и целосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Иван 
Котев, со неограничени овластувања во застапу-
вањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основ-
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но училиште „Кирил и Методиј" од село Дабиља, 
Струмичко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
536/78. _ _ _ (243) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 537 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-191-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — ОЗТ Централно ос-
новно училиште „Гоце Делчев", Ц. О. — село 
Василево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од општ тип; основно воспитание и образова-
ние на деца, младина и возрасни, што се врши во 
вид на потполно (осумгодишно) или непотполно 
(пократко од осумгодишно) основно образование. 

Во правниот промет со трети лица организаци-
јата на здружен труд има неограничени овласту-
вања и целосна одговорност. 

Лефтер Татарски е директор на организаци-
јата со неограничени овластувања во застапува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
537/78. <244> 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 515 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-<188-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — ОЗТ Ученички дом 
„Гоце * Делчев", Ц. О. — Струмица. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 130202 — дамови за учени-

ци и студенти. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Рад-
милов Ефто, директор, со .неограничени овластува-
ња во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на ОЗТ Ученички дом 
„Гоце Делчев" — Ц. О. — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
515/78. (245) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 525 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-211-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Економско училиште 
„Вељко Влаховић', Ц. О. — Струмица. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 420-12:2 — средно насочено 

образование. 
Во правниот промет со "Трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Галев Кирил е директор на работната органи-
зација, со неограничени овластувања во застапу-
вањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Економското учи-
лиште „Вељко Влаховић, Ц. О. — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
525/78. (246) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 549 од 8: ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-142-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Земјоделско учи-
лиште „Димитар Влахов", Ц. О. — со седиште во 
Струмица. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120-122 — средно насочено 

образование. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Стој-
чев Горѓе, директор, со неограничени овластувања 
во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Земјоделското учи-
лиште „Димитар Влахов", Ц. О. — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
549/78. (247) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 531 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-70-0-0 го запиша усогласу-
вањето на организацијата со Законот за здружен 
труд —' Ветеринарна станица — Ц. О. — Струмица. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 020202 — земјоделски услу-

ги за сточарство, вршење земјоделски услуги за 
сточарството; лекување, заштита, вештачко осеме-
нување и други ветеринарни услуги; услуги на 
земјоделската служба во областа на сточарството; 
подготвување и услужно мешање на добиточна 
храна, подготвување производи за пазар и слично, 
како и промет на концентрирана храна за приплод 
и тов на еднодневни пилиња. 

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

Томе Атанасов, директор на работната органи-
зација, со неограничени овластувања во застапу-
вањето на истата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на РО Ветеринарна стани-
ца, Ц. О. — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи, бјр. 
531/78. (248) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 522 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-170-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — РО ОЗТ Народен 
театар „Антон Панов" — Струмица. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120341 — сценско музички 

дејности и драмска. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Гогов 
Стојан, в. д. директор, со неограничени овластувања 
во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на РО Народен театар 
„Антон Панов" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
522/78. (249) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 561 од 8. ХИ. 1978 година, на регл-* 
етарска влошка бр. 1-263-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — ОЗТ „Пазариште и кино" 
село Ново Село, Струмичко. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 110301 — јавни складишта 

и пазаришта; 120364 — прикажување на филмови. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Ристо-
манов Илија, со неограничени овластувања во за-
стапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
561/78. (250) 

Окружниот стопански суд ©о Штип со реше-
нието Фи. бр. 539 рд 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-288-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд, Централно основно 
училиште „Маршал Тито", Ц. О. — село Мурти-
но, Струмичко. 4 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

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

Работната организација ќе ја застапува ѓор-
ѓиев Атанас, со неограничени овластувања во за-
стапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основ-
но училиште „Маршал Тито", Ц. О. село Муртино, 
Струмичко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
539/78. (251) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 474 од 13. VII. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-288-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицата овластени за 
застапување на Централното основно училиште 
„Маршал Тито", Ц. О. — село Муртино, Струмич-
ко, со следните податоци: Правото на потпис на до-
сегашниот в. д. директор на Централното основно 
училиште „Маршал Тито", Ц. О. од село Муртино, 
Струмичко, Бонев, Димитар, престанува а за в. д. 
директор е именуван Мирчев Стојчо. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот' на ЦОУ „Маршал Тито" од 
село Муртино, Струмичко бр. 03-253/1 од 11. VII. 
1979 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
474/79. ' (252) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 538 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-174-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Гимназија „Јане 
Сатански", Ц: О. — Струмица.-

Основни дејности: 120-122 — средно насочено 
образование. 

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

Работната организација ќе ја застапува Рен-
девски Јован, директор, со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 

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

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
538/78. (253) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 517 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 0-67-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Централно основно учи-
лиште „Моша Пијаде", Ц. О. — Струмица. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од^општ тип. 
Во правниот промет со трети лица работната, 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основно 
училиште ,/Моша Пијаде", Ц. О. — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
517/78. (254) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 485 од 6. VIII. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-65-0-0 ја запиша во ,судскиот 
регистар промената на лицата овластени за заста-
пување на Централното основно училиште „Мар-
шал Тито", Ц. О. — Струмица, со следните пода-
тоци: Вршењето должноста в. д. директор на Цен-
тралното основно училиште „Маршал Тито" од 
Струмица на Стојанов Стојан престанува, поради 
назначување и именување на должноста директор 
на училиштето и со неограничени овластувања ќе 
ја застапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Централното 
основно училиште „Маршал Тито" — Струмица, бр. 
30-127 од 24. IV. 1979 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
485/79 година. (255) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 534 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-65-0-0 го1 запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Централно основно учи-
лиште „Маршал Тито", Ц. О. — Струмица. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од општ тип. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Анге-
лина Мудинова, директор, со неограничени овла-
стувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основ-
но училиште „Маршал Тито" Ц. О. — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
534/78. (256) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 513 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1159-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Училишен центар 
за електро и металска струка „Никола Карев", 
Ц. О. — Струмица. 

Предмет н̂а работење. 
Основни дејности: 120-122 — средно насочено 

образование. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Петар 
Влахов, со неограничени овластувања во застапу-
вањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Училишниот центар 
за електро и металска струка „Никола Карев" — 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
513/78. (257) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 504 од 22. IV. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-753-3-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар здружувањето и конституирањето 
на Студентскиот центар „Скопје", Н. Сол. О. со ООЗТ 
— Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 58, ООЗТ 
Студентска поликлиника, Н. Сол. О — Скопје, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 58. 

ООЗТ е организирана со здружување на ООЗТ 
поради нејзиното издвојување од Универзитетскиот 
центар за медицински науки — Скопје. 

Основни дејности: 130120 — амбулантно-поли-
клиничка и диопанзерска здравствена заштита. 

Во правниот промет со трети лица ООЗТ иста-
пува во свое име и за своја сметка, освен за ра-
ботите кои со Самоуправната спогодба за здружу-
вање на ООЗТ се пренесени на РО. 

За своите обврски во правниот промет со тре-
ти лица одговара со сите свои средства. За обврс-
ките на оваа ООЗТ во правниот промет со трети 
лица другите ООЗТ одговараат неограничено соли-
дарно. 

Оваа ООЗТ за обврските на РО и за останатите 
ООЗТ одговара неограничено солидарно. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Јован Трпчановски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 504/1980 година. (281) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 495 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-82-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Централно основно учи-
лиште „Гоце Делчев", Ц. О. — село Подареш, Стру-
мичко. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120-111 — основно образова-

ние од општ тип; основно образование и воспита-
ние на деца, младина и возрасни, што се врши во 
вид на потполно (осумгодишно) или непотполно 
(пократко од осумгодишно) основно образование. 

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

Јован Поповски, директор на работната органи-
зација, со неограничени овластувања во застапу-
вањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основ-
но училиште „Гоце Делчев", Ц. О. село Подареш, 
Струмичко. 

Од Окружниот стопански суц во Штип, Фи. бр, 
495/78. (258> 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 555 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-239-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Гоце Делчев", Ц. О. село Босилово, 
Струмичко. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од општ тип. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Хаџи 
— Еленова Катерина, директор, со неограничени 
овластувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основно 
училиште „Гоце Делчев", Ц. О. — село Босилово, 
Струмичко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип/ Фи. бр. 
555/78 година. (259) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 564 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-119-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Биро за книговод-
ствени услуги, Ц. О. — Струмица. 

Предмет ,на работење: 
Основни дејности: 110903 — книговодствени 

услуги и услуги на обработка на податоци. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Стој-
ков Стојчо, директор, со неограничени овластувања 
во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Бирото за книговод-
ствени услуги со Ц. О. — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
564/78. (260) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 573 од 9. ХИ. 1978 година, го запиша 
во судскиот регистар организирањето и конституи-
рањето на работната организација Институт за зем-
јоделство, Ц. О. — Струмица. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120203 — земјоделски, вете-

ринарни и шумарски дејности. 
Споредни дејности: 020110 — полјоделство; 
020201 — услуги на земјоделската стручна 

служба во областа на растителното производство; 
110901 — услуги на контрола на квалитет и 

квантитет на стоки; 
— атестирање и издавање атести на квалите-

тот и квантитетот на стоката; 
— испитување карактеристиките на квалите-

тот (класирање, органолептички преглед, конди-
ционирање, издавање извештаи за елаборат, ана-
лиза на стоката). 

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

Работната организација ќе ја застапува Дра-
гомир Горѓи Пириклиев, в. д. директор, со неогра-
ничени овластувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
— Институт за памук во работната организација 
Институт за земјоделство и уверението на Собра-
нието на општината Струмица, бр. 11-2951/1 од 4. 
ХИ. 1978 година (на санитарниот и пазарниот и 
инспекторот на трудот). 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
573/78. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 457 од 14. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1591-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на работната организа-
ција Пионерски дом „25 Мај", Р. О., во основање 
— Валандово, ул. „6 Ноември" бр. 25. 

Домот е основан со Одлуката бр. 02-251/1 од 
27. ХИ. 1979 година на Собранието на општината 
Валацдово. 

Основни дејности: 12033-1 — пионерски дом. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските сторени \ во правниот промет со 
трети лица Работната организација одговара со 
сиот свој имот. 

За обврските на Работната организација сторе-
ни во правниот промет со трети лица основачот 
одговара неограничено солидарно. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација е Манчев Леонид, в. д. директор, без 
ограничу в ање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 457/1980 година. (262) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 454 од 11. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-943-3-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училишниот центар за средно об-
разование, Н. СОЛ. О. — Куманово ООЗТ — Тех-
ничко училиште „Наце Буѓони" — Куманово, ул. 
„Бајрам Шабани" бб, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Митевски Никола 
Живко, а се запишува како нов застапник Симо-
новски Манасија Тодор, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански' суд во Скопје, Фи. 
бр. 454/1980 година. (263) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 482 од 17. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-393-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Браќа Ми-
ладиновци", Ц. О. — Куманово, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник на учи-
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.лиштето Божо Јовановски, в. д. директор, а се за-
пишува како нов застапник Стојко Николовски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 482/1980 година. (264) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 413 од 9. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-20-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга со Ц. О. 
„Скопска Црна Гора" — населба Бутел, Скопје, ул. 
„Цветан Димов", барака бр. 5, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Тодоровски 
Велимир, а се запишува како нов застапник Ду-
ковски Атанас, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 413/1980 година. (265) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 416 од 8. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-148о-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Работната ор-
ганизација за воспитување, образование и згри-
жување на деца од предучилишна возраст „Распе-
ана младост" Ц. О. — Скопје, ул. „Руѓер Бошко-
виќ" бб, со следните податоци: 

Скратената ознака на фирмата гласи: Р. О. 
„Распеана младост", Ц. О. — Скопје. 

Работната организација е основана со Одлуката 
бр. 01-868 од 13. IX. 1979 година на СИЗ за опште-
ствени заштита на децата на град Скопје. 

Основни дејности: 130211 — дејност на установа 
за дневен престој на децата. 

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

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

Лице овластено за застапување на работната 
организација е Петрова Соња, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 416/1980 година. (266) 

(3973) 
Окружниот стопански суд во Битола со реше-

нието Фи. бр. 85 од 19. III. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 149 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Електро-машинскиот училишен центар 
„Тито" — Охрид, со следните податоци: Име на 
лицето овластено за застапување: Филипоски Фи-
лип, в. д. директор, на организацијата, со неогра-
ничени права за застапување. 

VI престанува правото за застапување на Азе-
ска Ангелина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 85/80. (268) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 109 од 27. III. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 586 го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на работната организација 
Центар за социјална работа — Демир Хисар, со 
следните податоци: 

Конституирањето на работната организација 
Центар за социјална работа — Демир Хисар со ц. о. 

Основни дејности: 
Центарот за социјална работа, како установа 

за социјална заштита, ќе решава за правата на 
граѓаните од социјална заштита, врши работи кои 
се со посебни прописи ставени во надлежност на 
Органот за старателство, ги следи и проучува про-
блемите од областа на. социјалната заштита и им 
предлага на Собранието на општината, СИЗ и дру-
гите носители на социјалната заштита мерки за 

унапредување на социјалната заштита и врши дру-
ги работи определени со Закон и Статутот на Цен-
тарот за 'социјална работа. 

Во правниот промет има^ целосни овластувања. 
Работната организација ќе ја застапува Стојче 

Стојковски, в. д. директор, со неограничени Овла-
стувања. 

В. д. директорот одлучува за користење на 
средствата и заклучува договори од материјален Ч 
карактер до износ од 10.000 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 109/80. ' (267) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 96 од 21. III. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 144 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застану* 
вање на РО Работнички универзитет „Вељко Вла-
х о в и ћ — Охрид, со следните податоци: Име на 
лицето овластено за застапување: Ристески Да-
финче, в. д. директор, неограничено. 

Му престанува овластувањето на д-р Павле 
Митрески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 96/80. (269) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 124 од 8. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 318-04 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ООЗТ Здравствен дом — Македонски 
Брод, во состав на Медицинскиот центар — При-
леп, со следните податоци: 

Име на лицето овластено за застапување: д-р 
Александар Терзиоски, в. д. директор, со неограни-
чени овластувања. 

Му престанува овластувањето на д-р Јован По-
поски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 124/80. (270) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 514 од 23. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1049-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Бравар-
ската услужна задруга „11 Октомври" — Скопје, 
„Партизански одреди" бр. 13, со следните пода-
тоци: Монтажно-инсталатерска задруга „11 Октом-
ври", со различна одговорност — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 514/1980 година. . (274) 

(3969) 
Окружниот стопански суд во Скопје со реше-

нието Фи. бр. 494 од 22. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-748-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училиштето за применета умет-
ност „2 Август", Ц. О..— Скопје, ул. „Киро Крстев-
ски — Платник" бр. 15, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник на училиштето Гра-
буловски Јордан, а се запишува како нов застап-
ник Ристески Трајко Александар, индивидуален 
работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански, суд во Скопје, Фи. 
бр. 494/1980 година. (275) 

(3950) 
Окружниот стопански суд во Скопје со реше-

нието Фи. бр. 495 од 22. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-570-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за ментално здравје на 
деца и младинци „Младост" — Скопје, со Ц. О. со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник прим. д-р Димитар Ефински, в. д. директор, а 
како нов застапник се запишува примариус д-р 
Ратко Темелковски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 495/1980 год. (276) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 415 од 22. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-772-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Македонската филхармонија, Ц. О. 
— Скопје, ул. „Бранислав Нушиќ" бб, со следните . 
податоци: Се брише досегашниот застапник Киро 

,, Давидовски, а се запишува како нов застапник 
Иван Кочаров; в. д. директор, со овластување како 
наредбодавец до 5.000 динари а на паричните 
документи за сите долгувани и побарувања на Ма-
кедонската филхармонија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 415/1980 год. (277) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 459 од 23. IV. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1489-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната ор-
ганизација за престој на деца од предучилишна 
возраст „8 Март", Ц. О. — Скопје, ул. „Кавалска" 
бб, нас. Пржино—Кисела Вода. 

Работната организација е основана со одлука 
бр. 01-869 од 13. IX. 1979 година на СИЗ за оп-
штествена заштита на деца на град Скопје. 

Основни дејности: 130211 — дејност на уста-
нова за дневен престој на децата. 

Во правниот промет со трети лица организа-
цијата истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување на работната 
организација е Матевска Јорданка, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 459/1980 година. (282) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив „ГРО 
„Илинден" Н. Сол. О. Скопје, О б З Т Прво гради-
лиште И. Сол. О. — Скопје", се огласува за не-
важен. (5112) 

Загубените округли печат и четвртаст штем-
бил под назив: „Месна заедница — е-. Калиште, 
Гостивар" се огласуваат за неважни. (2409) 

Загубениот округли печат под назќв: „Адво-
катска работна заедница И — Скопје" се огласува 
за. неважен. (2461) 

Загубениот четвртаст штембил под назив: „Мак-
петрол" ув оз - из в оз И. Сол. О. Скопје, ООЗТ „Мало-
продажба" Н. Сол. О., Бензинска пумпа бр. 36 
Градско" се огласува за неважен. (2551) 

Загубениот четвртаст штембил под назив: 
„Макпетрол" увоз-извоз Н. Сол. О. Скопје, ООЗТ 
„Малопродажба" Н. Сол. О., Бензинска пумпа бр. 
38 — Кавадарци", се огласува за неважен. (2552) 

Загубениот четвртаст штембил под назив: 
„Макпетрол" увоз-извоз И. Сол. О. Скопје, ООЗТ 
„Малопродажба" Н. Сол. О., Бензинска пумпа бр. 
36 — Градско, се огласува за неважен. - (3140) 

Загубениот .округли печат под назив: „Хемиски 
училишен центар „Марија Кири Скот од овска" — 
Скопје" се огласува за неважен. (3231) 

Загубениот округли печат под назив: „УЦМТ 
ООЗТ Хемиски факултет Скопје при Универзи-
тетот „Кирил и Методиј" се огласува за неважен. 

(3503) 
Загубениот округли печат под назив: „Месна 

заедница „Драчево" — Драчево" се огласува за 
неважен. (3589) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка, издадена од ВП Титово Ужице 
на име Николовски Славко Милорад, е. Романовце, 
Куманово. (2405) 

Воена книшка на име Баџид Илјази, е. Лојане, 
Куманово. (2437) 

Пасош бр. МА 657210, издаден од ОВР Кума-
ново на име Алим Хида, ул. „В. Главинов", бр. 22, 
Куманово. (2465) 

Воена книшка, на име Мирче Тодоровски, е. 
Стенче, Тетово. (2495) 

Воена книшка, издадена од Делница на име 
Антонијевски Трајче, е. Богомила, Титов Велес. 

(2520) 
Воена книшка, на име Радослав Крстиќ, ул. 

„П. Гули" бр. 37, Тетово. (2558) 
/ Воена книшка на име Стефан Јорданов, ул. 
„Партизанска" бр. 74-а, Штип. (2563) 

Воена книшка на име Бемет Зекири, ул. „Цар 
Самоил" бр. 1, Куманово. 2671) 

Воена книшка на име Раде Тодоров, е. Пали-
кура, Кавадарци. (258б) 

Воена книшка на име Ристе Ристески, ул. „Кр. 
Јоскоски" бр. 12, Прилеп. (2611) 

Чек бр. ОГ 3087784 на износ 5.000,00 динари и 
чек бр. ОГ 3087785 на износ од 5.000,00 динари, из-
дадени на ден 08. VIII. 1978 година од Основна 
стопанско-инвестициона банка во Белград „Инвест-
банка" — Деловна единица, Скопје, на име Сте-
фановски Радивоје, „Карпош" Ш - а 11/11-7, Скопје. 

Воена книшка на име Светозар Ивановиќ, ул. 
„Сл. Војнер" бр. 19, Куманово. (2673) 

Воена книшка на име Абдулвехап Адеми, е. 
Пирок, Тетово. • (2689) 

Воена книшка на име Злате Ристески, ул. „П. 
Котеска" бр. 212, Прилеп. (2700) 

Воена книшка на име Новче 'Петрушевиќ, ул. 
„Вардарска" бр. 23, Куманово. (2702) 

Воена книшка на име Шеип Османи, е. До-
броште, Тетово. (2725) 

Воена книшка на име Љупчо Стојаноски, е. 
Чаниште, Прилеп. (2843) 

Чекови бр. 4320359 во вредност од 10.000,00 ди-
нари и бр. 4320357 во вредност од 10.000,00 динари, 
издадени од „Југобанка" — Основна банка во Скоп-
је на име Благоја Трајко Диниќ, Скопје. (2947) 

Воена книшка на име Кани Дервишоски, ул. 
„Дуковска" бр. 17, Прилеп. 2965) 

Воена книшка на име Милорад Јовески, ул. 
„Ленин" бр. 83-а, Прилеп. 2985) 

Воена книшка на име Петре Доси јаноски, е. 
Црешнево, Прилеп. (2999) 

Воена книшка на име Блаже Ангеловски, ул. 
„31 Јули" бр. 46, Куманово. (3054) 

Воена книшка на име Борис Смилевски, е. 
Лешок, Тетово. (3057) 

Воена книшка на име Блаже Талески, е. Бе-
ровци, Прилеп. (3078) 

Образец бр. 745 од 31. 12. 1979 година за деви-
зен прилив, а по извозен заклучок на „Макотекст" 
— Скопје бр. 2308/79 во износ од 140.440,00 УСА 
долари на име ОЗТ Волнарски комбинат „Тодор 
Циповски-Мерџан" „Тетекст", Тетово. (3111) 

Воена книшка на име Спиро Чукески, е. В. 
Црква, Прилеп. (3152) 

Воена книшка на име Фарук Хајрулаи, ул. 
„НО" бр. 24, Тетово. (3204) 

Воена книшка на име Фејми Исмаиљи, е. 
Матејче, Куманово. (3279) 

Воена книшка на име Лазар Чонков, е. Бег-
ниште, Кавадарци. (3355) 

Воена книшка на име' Назми Џемаили, е. Те-
арце, Тетово. (3460) 
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Воена книшка на име Добре Шатков, ул. „М. 
Пијаде" бр. 1/1, Кавадарци. (3521) 

Воена книшка на име Рамадан Адаљи, е. Бро-
дец, Тетово. (3574) 

Воена книшка на име Трајче Јаневски, ул. 
„8 Март" бр. 5, Кавадарци. (3665) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од ДОУ „Единство", Македонски Брод на име 
Иваноска Иванка, е. Требино, Македонски Брод. 

Свидетелство на име Благојче Џомев, ул. „Пи-
ринска" бр. 30, Титов Велес. (3776) 

Свидетелство за IV одделение на име Нада 
Трајковска, е. Неџи лово, Титов Велес. (3777) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стојан 
Димовски, е. Бистрица, Титов Велес. (3778) 

Свидетелство за III и IV година и диплома на 
име Џевдат Асани, е. Доброште, Тетово. (3779) 

Свидетелство за I година на име Елена Димова, 
ул. „Цетинска кула" бр. 24, Тетово. (3780) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Петкана Јовановска, е. Челопек, Тетово. (3781) 

Уверение за прва помош бр. 21 на име Гоце 
Здравковски, Берово. (3782) 

Потврда за доказ за примени во Република 
Турција, а и во државјанство на Турската Репуб-
лика заклучно со реден бр. 12 на име Хамзи Имер 
Емини, Куманово. (3783) 

Свидетелство за III и IV клас на име Цена 
Ташоска, ул. „Гемиџиска" бр. 131-6, Прилеп. (3785) 

Свидетелство за IV одделение на име Јагода 
Трајческа, е. Галичани, Прилеп. (3786) 

Свидетелство за VII одделение на име Ангеле 
Махајлоски, ул. „Ц. Коњарец" бр. 7, Прилеп. (3787) 

Свидетелство за VIII' одделение на име Јордан 
Попоски, ул. „М. Пијаде" бр. 161, Црилеп. 3788) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово, на 
име Сервет Рамадани, е. Г. Палчиште, Тетово. (3789) 

Свидетелства од I до IV клас и диплома на 
име Неим Алимурат, е. Одри, Тетово. (3790) 

Работна книшка на име Хајри Шерифи, е. 
Бродец, Тетово. (3792) 

Свидетелство на име Емин Емини, е. Пршовце, 
Тетово, ' (3793) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Кирил и Методи", е. Радиовце, 
на име Касами Асанов Шефки, е. Радиовце, Те-
тово. (3794) 

Здравствена легитимација на име Шемшат Џе-
лили, е. Копанце, Тетово. (3795) 

Здравствена легитимација на име Бато Ајвази, 
ул. „Илинденска" бр. 99, Тетово. (3796) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Назиф Рауфи, е. Пршовце, Тетово. (3797) 

Свидетелства за I и И клас и диплома на име 
Буранедин Рамадани, ул. „Петолетка" бр. 35, Те-
тово. I % (3798) 

Свидетелства од I до IV година и диплома на 
име Нафи Аземи, е. Доброште, Тетово. (3799) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јовче 
Марпикоски, е. Челопек, Тетово. (3800) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од О. У. „Кристо Фориди", е. Градец на име 
Имери Хали, е. Градец, Гостивар. (3801) 

Свидетелство за VI разред, издадено од Основ-
ното училиште во е. Неготино на име Шазивар 
Амети, е. Ѓурѓевиште, Гостивар. (3802) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од ос-
новното училиште во е. Неготино на име Осман 
Мисими, е. Гурѓевиште, Гостивар. (3803) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гоце 
Колоски, е. Луково, Струга. (3806) 

Свидетелство за VI одделение на име Абит 
Сејфулоски, е. Претлево, Македонски Бро^. (3807) 

Свидетелство на име Васа Јанчевска, ул. „Емин 
Дураку" бр. 31, Титов Велес. (3808) 

Свидетелство на име Трајко Анчевски, ул. „Ми-
хајло Чаков", згр. А-2 — III — 14, Титов Велес 

Свидетелство за VIII одделение на име Зоран 
Давчев, е. Еловец, Титов Велес. (3810) 

Свидетелство за IV одделение на име Тодорка 
Христова, ул. „Орце Шутев" бр. 10, Титов Велес. 

• Свидетелство за VIII одделение на име Звечан 
Видоски, Тетово. (3812) 

Свидетелство за VIII одделение' на име Лојко 
Милевски, е. Рамне Тетово. (3803) 

Свидетелство на име ѓорѓи Волкароски, е. Ру-
синово, Берово. (3814) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Ацо Пешовски, Скопје. (3815) 

Сведителство за I година на име Верка Ј а н е -
ска, Прилеп. (3816) 

Диплома на име Живко Станкоски, ул. „Ва-
љевска" згр. 4/15, Прилеп. (3817) 

Сведителство за VIII одделение на име Вера 
Димеска, ул. „М. Пијаде" бр. 2, Прилеп. (3818) 

Лична карта бр. 34834 на име Ленка Петреска, 
ул. „ЈБ. Мојулец" бр, 8, Прилеп. (3819) 

Работна книшка на име Џабир Исуфи, ул. „Н. 
Вапцаров" бр. 5-а, Куманово. (3820) 

Сведителство за IV одделение на име Тодорка 
Лазова, ул. „Орце Шутов" бр. 10, Титов Велес. (3.823) 

Диплома на име Васил Стефаноски, ул. „Бл. 
Страчков" бр. 10, Титов Велес. (3824) 

Свидетелство за^ завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Кирил и Методи", 
е. Палчиште на име Хадај Идриз, е. Палчиште, 
Тетово. (3825) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Јане Сандански", е. Теново на 
име Пајазит Усеин, е. Теново, Тетово. (3826) 

Свидетелство за V одделение на име Трпко 
Бојоски, е. Теарце, Тетово. (3827) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сервет 
Кадри, е. Теново, Тетово. (3828) 

Свидетелство за IV клас и диплома на име 
Наталија Јануев-ска, ул. „Битолска" бр. 93, Тетово. 

Свидетелства од V до VIII одделение на име 
Фетије Зеќири, Гостивар. (3830) 

Диплома, издадена од Гимназијата „Панче По-
повски", Гостивар на име Елмас Ферати, ул. „Бе-
личица" бб, Гостивар. (3831) 

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на 
име Абдулабари Шабани, е. Градец, Гостивар. (3832) 

Свидетелство од I до IV година на име Ката-
рина Дуцевска, Гостивар. (3833) 

Свидетелство за VIII одделение на име Курта-
ли Нуре дини, е. Форино, Гостивар. (3834) 

Свидетелство за III одделение на име Мезит 
Идризи, е. Форино, Гостивар. (3835) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абдул-
аким Алити, е. Врапчиште, Гостивар. (3836) 

Свидетелство на име Екрем Чизмедиќ, ул. „Пе-
тре Мечев" бр. 2, Гостивар. ' (3837) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нехат 
Алит, е. Врапчиште, Гостивар. (3738) 

Диплома за завршено средно-техничко индус-
триско училиште издадена од „Наце Буѓони" во 
Куманово на име Среќко Стошевски, Куманово. 

Диплома, издадена од Средно техничко индус-
триско училиште „Наце Буѓони" во Куманово на 
име Слободан Јовановски, Куманово. (3841) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Средното техничко училиште „Здравко Цветков-
ски" во Скопје на име Звонко Секуловски, Скопје. 

Потврда за уплатено возило „125 п" со каса 
прими бр. 1038/02/439, издадена од ООЗТ за промет 
„Ауто Македонија" во Скопје на име Славко Џо-
зински, Скопје. _ (3843) 

Воена книшка, издадена од Сараево на име 
Грујо Исаилов, Скопје. (3844) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Томанија Јел овска, Скопје. (3845) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Бо-
рис Бошковски, Скопје. (3846) 

Свидетелство за I и II година на име Марија 
Ѓорѓиоска, е. Мраморани, Прилеп. (3847) 

Работна книшка на име Димитар Алчичанец, 
ул. „Н. Вапцаров" бр. 5, Прилеп. (3848) 
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Свидетелство за III клас на име Војче Мит-
рески, Прилеп. (3849) 

Свидетелство за II година на име Томе Нико-
лоски, ул. „М. Козар" бр. 45, Прилеп. (3850) 

Свидетелство за IV одделение на име Алексан-
дра Илиева, ул. „Вардарска" бр. 22, Титов Велес. 

(3851) 
Свидетелства за III и IV година, на име Алчев 

Драга, ул. „Васил Ѓоргсз" бр. 48, Титов Велес. 
Свидетелство, издадено од Гимназијата „Кочо 

Рацин" — Титов Велес на име Николоска Лиљана, 
ул. „Коле Неделков" бр. 12, Титов Велес. (3853) 

Диплома за завршено средно образование, из-
дадена од Работнички универзитет — Скопје на 
име Лефтеров Паскал, ул. „Благоја Горев" бр. 63, 
Титов Велес. (3854) 

Здравствена легитимација на име Ѓихере Аде-
ме. е. Г. Седларце, Тетово. (3855) 

Работна книшка на име Ибрахим Ибрахими, 
ул. „Стр. Пинџур" бр. 119, Тетово. (3856) 

Пасош, издаден од ОВР, Гостивар на име Џе-
миљи Хавзи, е. Сенокос, Гостивар. (3857) 

Свидетелство за I година на име Неврус Мула, 
Гостивар. (3858) 

Свидетелства за III и IV година и диплома 
на име Фатмир Мустафи, Гостивар. (3859) 

Свидетелство за VIII одделение на име Таип 
Пини, Гостивар. (3860) 

Свидетелство за IV година на име Федил Ади-
ли, Гостивар. - (3861) 

Свидетелство на име Блашка Атанасова, ул. 
„Г. Делчев" бр. 34, Виница. (3862) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Учителска™ училиште „Никола Карев" во Скоп-
је на име Димче Вељановски, Скопје. (3863) 

Свидетелство за II година на име Ристо Ри-
стев, е. Дреново, Прилеп. (3864) 

Свидетелство за III година на име Пера Пав-
ловска, — Прилеп. (3865) 

Свидетелства за I и III година на име Сашо 
Јовчески, ул. „М. Цулкоски" бр. 9, Прилеп (3866) 

Свидетелство за IV одделение на име Доста 
Томеска, е. Десово, Прилеп. (3867) 

Свидетелство за И клас, издадено од Гимнази-
јата „Кочо Рацин", Титов Велес на име Јакимов 
Пене, с. Мамутчево, Титов Велес. (3868) 

Здравствена легитимација на име Абдул вехат 
Несими, е. Милетино, Тетово. (3869) 

Свидетелство за IV одделение на име Петко 
Митовски, с. Блаце, Тетово. (3870) 

Воена книшка на име Азем Хај ру ли, е. Нераш-
те, Тетово. (3871) 

Работна книшка на име Ројне Становски, ул. 
„123" бр. 23, Тетово. (3872) 

Свидетелства за И и III клас на име Букурије 
Муниши, ул. „106" бр. 8, Тетово. 'СС73) 

Здравствена легитимација на име Горе Михај-
л о в е ^ , ул. „Вардарска" бр. 10, Тетово. (3875) 

Работна книшка на име Фахедин Сулејмани, 
Тетово. < (3876) 

Свидетелство за VIII одделение на. име Верица 
Среткоска, е. Галате Гостивар. (3877) 

Свидетелство за IV одделение на име Зеќир 
Мехмета, с. Дебреште, Гостивар. (3878) 

Свидетелство за VIII одделение на име Благо-
ја БОШКОСКИ, е. Вруток, Гостивар. (3879) 

Свидетелство за IV одделение на име Олга Ца-
невска, с. Тумчевиште, Гостивар. (3880) 

Свидетелство на име Томе Хенк ов ски, е. Вр-
бен, Гостивар. ^ (3881) 

Свидетелство за VIII одделение на име Селим 
Исмани, е. Речане, Гостивар. (3882) 

Свидетелство за завршен испит на име Насер 
Амзаи, ул. „Драге Тодоровски" бр. 32, Гостивар. 

Легитимација за бесплатен превоз бр. 01010, 
издадена од ГСП Скопје на име Јанко Спасовски, 
Скопје. (3084) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Велиа Ибраими, Скопје. (3885) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Кирил и Методи", Македонски 
Брод на име Јанкулоска С. Стојна, е. Црешново, 
Македонски Брод. (3&86) 

Свидетелство на име Рефат Незири, е. Вруток, 
Гостивар. (3887) 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Гимназијата „Цветан Димов" во Скопје на име 
Јане Милановски, Скопје. (3888) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Ханамша Бајрам, Скопје. (3890) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Нигар Бајрам, Скопје. (3891) 

Воена книшка, издадена од Пула на име Венцо 
Постолов, Свети Николе. (3892) 

Свидетелство за завршено III и IV година, из-
дадена од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово 
на име Бајрами Насер, Куманово. (3893) 

Работна книшка на име Симон Петрески, ул. 
„А. Славејко" бр. 17/14, Прилеп. (3894) 

Работна книшка на име Никола Илијоеки, ул. 
„Ц. Коњарец" бр. 369, Прилеп. (3895) 

Свидетелство за VIII одделение на име Цанко 
Пешевски, ул. „Б. Медарот" бр. 24, Прилеп. (38Ф6) 

Свидетелство за VIII одделение на име Снежа-
на Мицеска, с. Тополчани, Прилеп. (3897) 

Свидетелство за II година на име Златко То-
тески, ул. „Марксова" бр. 68 Прилеп. (3898) 

Свидетелство на име Драгица Митреска, ул. 
„М. Ацев" згр. 6, став 20, Прилеп. (3899) 

Документи на име Соња Аќуева, ул. „Н. Тесла" 
бр. 4, Струмица. (3900) 

Свидетелство за II клас на име Живко Стоја-
носки, ул. „Вера Циривири" бр. 25-а, Прилеп. (3901) 

Свидетелство и диплома на име Среќко Арсов-
ски, ул. „/Ст. Арсов" бр. 36, Куманово. (3902) 

'Свидетелство за II година на име Виолета 
Стојковска, ул. „П. Лумумба" бр. 7, Прилеп. (3903) 

Диплома на име Никола Комески, ул. „11 Ок-
томври" бр. 60, Прилеп. (3904) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јован-
че Димитровски, * с. Дубровница, Крива Паланка. 

Работна книшка на име Раде Цветковски, ул. 
„Р. Молев", Крива Паланка. (3906) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Ц. О. У. „Единство", Македонски Брод на име 
Ќузески Војо, с. Рус јаци, Македонски Брод. (3907) 

Свидетелство за IV одделение на име Марица 
Кузманоска, е. Тополница, Македонски Брод. (3908) 

Свидетелства -од III и IV клас на име Темел-
о в а Виолета, ул. „Титова Кореничка" бр. 7, Ти-
тов Велес. (3909) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Централното основно училиште „Даме Груев", 
Градско на име Исмет Фаќи, е. Куридере, Титов 
Велес. (3910) 

Свидетелство за завршен III клас, и положен 
завршен испит, издаден од „Коце Металец" — 
Скопје на име Јовановски Ј. Ратко, е, Радиовце, 
Тетово. (3911) 

Свидетелство за IV одделение на име Стојна 
Јовановска, с. Милетино, Тетово. (3912) 

Свидетелство за IV одделение на име Меџат 
Рамадани, с. Падалиште, Тетово. (3913) 

Свидетелство за VIII одделение на име Цветко 
Петровски, с. Милетино, Тетово. (3914) 

Здравствена легитимација на име Вера Божи-
новска, ул. „И. Р. Лола" бр. 199 Тетово. (1915) 

Свидетелство за I година на име Исмиќемал 
Камбери, нова населба М. Речица, Тетово. (3016) 

Возачка дозвола на име Цветан Аврамоски, ул. 
„Бл. Тоска" бр. 34, Тетово. (3917) 

Свидетелства од I до IV клас и диплома на 
име Кадрија Имиѓиље, ул. „Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 85, Тетово. (3918) 

Здравствена легитизмациј а на име Мирче Стан-
ковски, с. Милетино, Тетово. (3919) 

Лична карта на име Ќенан Каремани, с. Ли-
сец, Тетово. (3920) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Спа-
сен Маркоски, е. Сушица, Гостивар. (3921) 

Свидетелство од I до IV година на име Нури 
Мифтари, е. Ломница, Гостивар. (3922) 

Свидетелство на име Миливоје Михајлоски, е. 
Вруток, Гостивар. (3923) 

Свидетелство на име Бошко Настески, е. Вру-
ток, Гостивар. (3924) 

Возачка дозвола на име Ефтим Јанџелов, Бе-
рово. (3925) 

Уверение за КВ зидар на име Васил Кова-
човски, е. Митрашинци, Берово. (3926) 

Уверение за КВ зидар на име Димитар Траја-
новски, е. Митрашинци, Берово. (3927) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ша-
бан Незири, Скопје. (3928) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено во О. У. во е. Рашче на име Мехас Бакиу,, 
Скопје. (3929) 

Воена книшка издадена од Мурска Собота на 
име Благоја Златески, Скопје. (3930) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Са-
шо Соколовски, Скопје. (3931) 

Карта за слободно возење, издадена од ГСП во 
Скопје на име Зора Тасевска, Скопје. (3932) 

Диплома за положен завршен испит, издаден 
од ГУЦ „Здравко Цветковски" во Скопје на име 
Димитар Манев, Штип. (3933) 

Свидетелство за IV разред на име Салија Бед-
редин, е. Неготино, Гостивар. (3934) 

Свидетелство за IV разред на име Салмани 
Абдил Бори, е. Неготино, Гостивар. (3935) 

Свидетелство за IV клас на име Урија Имери, 
е. Ростуше, Гостивар. (3936) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Рајко Жинзифов" во Скопје на 
име Емине Салихи, Скопје. (3937) 

Карта за слободно возење, издадена од ГСП 
во Скопје на име Едија Емрова, Скопје. (3938) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Се-
лим Зекирија, Скопје. (3939) 

Свидетелство за VIII одделение, издадена од 
О. У. „Јане Сандански" во Скопје на име Љупчо 
Нонковиќ, Скопје. (3940) 

Карта за повластено — слободно возење, из-
дадена од ГСП во Скопје на име Милица Попо-
виќ, Скопје. (3941) 

Свидетелство за IV година, и диплома, изда-
дена од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово 
на име Асани Абедин, Куманово. (3942) 

Свидетелства за I, II, III и IV одделение, из-
дадено од О. У. „Гоце Делчев" во е. Агино на име 
Гордица Јовановска, е. Агино, Куманово. (3943) 

Свидетелство од I до III година на име Дра-
ган Мацкоски, е. Загорани, Прилеп. (3944) 

Воена книшка на име Цветан ѓорѓиоски, ул. 
„Ј. Јордански" бр. 35, Прилеп. (3945) 

Работна книшка на име Јован Ќосаноски, ул. 
„М. Камен" б, Прилеп. (3946) 

Свидетелство на име Елизабета Грозданоска, 
е. Бело Поле, Прилеп. (3947) 

Свидетелства за III и IV годину, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Драгица Атанасовска, ул. „Бл. Илиев — Туне" бр. 
4, Куманово. (3948) 

Свидетелство за IV година на име Светлана 
Макрешанска, ул. „Вера Јоциќ" бр. 14, Куманово. 

Свидетелство за III година на име Санде Ја-
кимовски, ул. „Т. Куновски" бр. 46, Куманово. 

Свидетелство за IV одделение на име Борко 
Петрески, е. Алинци, Прилеп. (3951) 

Свидетелство за IV одделение на име Зоре 
Петрески, е. Алинци, Прилеп. (3952) 

Свидетелство за IV одделение на име Ѓурѓа 
Војновска, е. Милетино, Тетово. (3953) 

Работна книшка на име Верка Димитриевска, 
е. Сараќино, Тетово. (3954) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Реџеп Амети, е. Г. Палчиште, Тетово. (3955) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зирад 
Селмани, е. Чајле, Гостивар. (3956) 

Карта за слободно возење, издадена од ГСП 
во Скопје на име Љубица Наумовска, Скопје. (3957) 

Воена книшка, издадена од Пеќ на име Ашмед 
Ахмед, Скопје (3958) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
даден од Гимназијата „Орце Николов" во Скопје 
на име Васка Андоновска, Скопје. (3959) 

Воена книшка, издадена од Толмин на име 
Благоја Јовановски, Скопје. (3960) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Атанас Ефремов, Скопје. - (3961) 

Карта за слободно возење, издадена од ГСП 
— Скопје на име Лилјана Митровска, Скопје. (3962) 

Свидетелство бр. 54 од 1951 год., издадено од 
Осмолетката „Јоаким Крчоски", Крива Паланка 
на име Герасимовски Петруш, е. Длабочица, Крива 
Паланка. (3963) 

Свидетелство на име Јасмина Димчевска, ул. 
\,М. Пијаде", бр. 30, Крива Паланка. (3964) 

Свидетлство за VIII одделение на име Зоран 
Гочев, ул. „Петар Михов" бр. 17, Титов Велес. (3965) 

Свидетелство за III и IV на име Јонџе Вејсе-
љи, е. Н. Село бр. 96, Тетово. (3966) 

Свидетелство за III и IV на име Шерифе Ис-
маила е. Н. Село. бр. 106, Тетово. (3967) 

Свидетелство за VIII одделение на име Касо-
ми Јохји, е. Чифлик, Тетово. (3968) 

Дупликат свидетелство — 0603-586/1 од 1976 
год. на име Исмаили Фадил, е. Желино, Тетово. 

Свидетелство за средно образование на име 
Дафинка Рашковска, Берово. (3971) 

Воена книшка, издадена од Београд на име 
Љупчо Петковски, Скопје. (3972) 

Возна карта хза слободно возење, издадена од 
ГСП во Скопје на име Љубица Спасовска, Скопје. 

Работна книшка, бр. 133, сер. бр. 83675 на име 
Махи Исљами, е. Радуша, Ѓорче Петров. (3974) 

Свидетелство на име Целе ѓорѓиоски, ул. „Сот-
ка ѓорѓиеска" бр. 73, Прилеп. (3975) 

Свидетелства за III и IV година на име Јован 
Пачешкоски, е. П. Рувци, Прилеп. (3976) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бранко 
Милошески, е. М. Коњарец, Прилеп. (3977) 

Свидетелство за VIII одделение на име Раде 
Јаначковски, е. Дубровница, Куманово. (3978) 

Работна книшка на име Методија Сеизовски, 
Куманово. ' (3979) 

Работна книшка .на име Стево Милковски, ул. 
„Карпош", Куманово. (3980) 

Свидетелство за VIII одделение на име Горица 
Наумоска, е. Д. Манастирец, Македонски Брод. (3981) 

Свидетелство за завршено основно училиште, 
издадено од Ц. О. У, „Јордан — Џинот" — Титов 
Велес на име Димова Славица, ул. „Тодор Ацев" 
бр. 6, Титов Велес. (3982) 

Свидетелство од И и III година, издадена од 
ХТТУ „Борис Кидрич", Титов Велес на име На-
кова Мена, е. Пешица, Пробиштип. (3983) 

Свидетелство за завршен испит (матура) изда-
дено од „Коце Металец" — Скопје на име Јова-
новски Ратко, е. Радиовце, Тетово. (3984) 

Здравствена легитимација на име Јонуз Ха-
сани, е. Пирок, Тетово. (3985) 

Здравствена легитимација на име Курта ли Би-
лали, е. Боговиње, Тетово. (3986) 

Свидетелство за IV клас на име Самет Јонузи, 
е. Речица, Тетово. (3987) 

Свидетелство на име Бајрам Ајрули, е. Каме-
њане, Тетово. (3988) 

Диплома на име Зибери Џељаљ, е. Пирок, Те-
тово. (3989) 

Здравствена легитимација на име Икбал Абди, 
е. Д. Палчиште, Тетово. (3990) 

Свидетелство за положен завршен нспит, изда-
дено од Гимназијата „Панче Поповски", Гостивар, 
на име Илиевски Кипро, ул. „В. Спасовиќ бр. 4, 
Гостивар. (3991) 



Стр. 624 — Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 20 'септември 

КОНКУРСИ 
Врз основа на Одлуката на Работничкиот совет 

на Работната организација Рудници на бентонит 
и други неметали „БЕНТОМАК" — Крива Паланка 
бр. 0202-2)151 од 12. IX. 1980 година, Конкурсната 
комисија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на работници на неодредено работно 
време 

1. Директор на финансиски сектор — 1 работник 
2. Геолог — 1 работник 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи и Правилникот на рудници 
„БЕНТОМАК" — Крива Паланка, кандидатите тре-
ба да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

— под точка 1 кандидатот треба да има за-
вршено ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ и 5 години ра-
ботно искуство; 

— под точка 2 кандидатот треба да има завр-
шено ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ и 2 години работ-
но искуство, а може да се вработи и приправник. 

Личните доходи се определуваат според пра-
вилникот за распределба на личните доходи на 
Рудници „БЕНТОМАК" — Кр. Паланка. 

Кандидатите треба да ги достават следните до-
кументи: 

— молба, 
— уверение — диплома за завршен факултет, 
— уверение за имотна состојба, 
— изјава за семејна положба, 
— извод од матичната книга на родените. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето на огласната табла. 
Комплетираните документи се доставуваат на 

адреса РУДНИЦИ „БЕНТОМАК" — КРИВА ПА-
ЛАНКА. (438) 

Советот на Вишата земјоделска школа — Струмица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставник по предметот Општона-
родна одбрана (со неполно работно време) / 

Условите за избор се определени со Законот 
за високото образование и со Статутот на Школата. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот 
на Школата, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. (439) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 
став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ", бр. 17/79), собранијата на општи-
ните Чаир, Гази Баба и Кисела' Вода — Скопје 

О Б Ј А В У В А . А Т 

дека ќе вршат избор-реизбор на еден судија 
на Општинскиот суд Скопје И — Скопје 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: 
да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници 
со потребно искуство и стручно знаење со поло-
жен правосуден испит и морално-политички ква-
литети за вршење на судиската функција. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на 
Општината Чаир — Скопје — Комисија за праша-
ња на изборите и именувањата, во рок од 15 дена 
од објавувањето на соопштението. 

СОДРЖИНА 

Страна 
408. Одлука за помилување на осудени лица 609 
409. Одлука за давање согласност на Одлу-

ката за зголемување на постојните та-
рифни ставови за продажба на електрич-
на енергија на преносната мрежа на 
„Електростопанство" во СРМ за 25% — 609 

410. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за изменување и дополнување на 
тарифата за продажба - на електрична 
енергија на потрошувачите од подрач-
јето на „Електромакедонија" — — — 609 

411. Правилник за обрасците и начинот на 
водење на евиденција на единствениот 
матичен број на граѓаните — — — — 610 

412. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 123/79 од 17 април 1980 година 615 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр« 10а« ПоШт. 
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Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


