
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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31. 

На основа член 4 став 1 од Правилникот за 
здравствена контрола на посад очниот материјал во 
внатрешниот промет („Службен лист на Ф Н Р Ј " 
бр. 21/62), Републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОКОТ НА СТРУЧЊАЦИ 
ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА 
ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДО-

ЧЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 1964 ГОДИНА 

1. Стручњаците за заштита на растенијата што 
надлежниот орган на општинското собрание може 
да ги одредува за вршење здравствена контрола 
на објектите за производство на посадочниот ма-
теријал во 1964 година, се: 

Инж. агр. Павлина Младеновска, Околиска 
станица за унапредување на земјоделството — К у -
маново; 

Инж. агр. Михајло Огненовски, Реонска стани-
ца за заштита на растенијата — Битола; 

Инж. агр. Љупчо Василевски, Станица за за-
штита на растенијата — Прилеп; 

Инж. агр. Благородна Спасевска, Околиска ста-
ница за унапредување на земјоделството — Охрид; 

Инж. агр. Наќо Шишков, Земјоделско-индус -
триски комбинат „Тиквеш" — Кавадарци; 

Инж. агр. Благоја Илин, Станица за заштита 
на растенијата — Гевгелија; 

Инж. агр. Ангел Почков, Станица за заштита 
на растенијата — Т. Велес; 

Инж. агр. Борис Бинчев, Институт за памук 
— Струмица; 

Инж. агр. Благоја Бочварски, Станица за заш-
тита на растенијата — Штип; 

Инж. агр. Илија Крстев, Станица за заштита 
на растенијата — Кочани; 

Инж. агр. Димитар Јовановски, Реонска ста-
ница за заштита на растенијата — Берово; 

Инж. агр. Војо Крстевски, Земјоделска станица 
за Скопска околија — Скопје; 

Инж. шум. Александар Серафимовски, Шу-
марски научен институт — Скопје. 

2. Стручњаците од претходната точка не мо-
жат да вршат здравствена контрола на објектите 
за производство на посадочен материјал на оние 
стопански или други организации, односно уста-
нови: 

а) со кои се во редовен, односно хонорарен ра-
ботен однос; 

б) над кои редовно ја вршат инспекцијата за 
заштита на растенијата како овластени инспекто-
ри за заштита на растенијата. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија." 

Број 07-656/1 
2 III. 1964 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Инж. Драги Трајановски, е. р. 

Ом асен дел 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работни места во Републич-
киот секретаријат и на стручно-соработничките 
места и тоа: 

1. во Републичкиот секретаријат: 
а) началник на Организационото одделение — 1; 
б) самостоен советник во Групата за правни 

прописи и правни работи — 1; 
в) ш е ф на Отсекот на судска управа и адво-

катура — 1; 
г) ш е ф на Отсекот за персонални работи — 1; 
2. во окружните судови Штип и Тетово — по 

1 судиски приправник; 
3. во Окружниот стопански суд во Скопје — 2 

судиски п р и п р а в н и к ; 
4. во Општинскиот суд Скопје — 1 : 1 стручен 

соработник — референт и 1 судиски приправник; 
5. во Општинскиот суд Тетово — 2 судиски 

п р и п р а в н и к ; 
6. во општинските судови: Крушево, Берово и 

Штип по 1 судиски приправник. 
У с л о в и : 

Кандидатите за работното место под точка 1 
буква а) и б) треба да имаат завршен правен 
факултет ; положен адвокатски или судиски испит; 
преку 5 години работа како судија или на рако-
водно место во правосуден орган; 
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Кандидатот за работното место под точка 1 
буква в) треба да има завршен правен факултет, 
положен адвокатски или судиски испит. Првен-
ство имаат кандидатите со судиска практика; 

Кандидатот за работното место под точка 1 
буква г) треба да има завршен правен факултет 
и преку 5 години практика на правни работи; 

Кандидатот за стручен соработник — рефе-
рент треба да има завршен правен факултет и 
положен стручен испит; 

Кандидатите за судиски приправници во ок-
ружните и општинските судови треба да имаат 
завршен правен факултет. 

Основна плата според Законот за јавните 
службеници, а положај на плата и одделен дода-
ток по Одлуката на Извршниот совет на СРМ, 
односно одлуките на собранијата на околиите. 
Во експерименталните судови личен доход според 
Правилникот за распределба на средствата. 

Молбите се испраќаат по пошта. 
Кон молбата се приложуваат: уверение за за-

вршен правен факултет, а за работните места под 
1 и 4 и за положен испит, документи по член 31 
од Законот за јавните службеници и куса биогра-
фија . За кандидатите што се во работен однос 
согласност на старешините за назначување за 
премин на служба во суд, односно Републичкиот 
секретаријат, а за стипендистите потврда дека се 
ослободени од обврската спрема давателот на сти-
пендијата. 

Рок за поднесуваше на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. 

Доколку во овој рок не се јават кандидати за 
сите упразнети места конкурсот се продолжува до 
нивното пополнување. (237/11) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ НА 
СРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Советник на група за средства и доход во 

стопанството; 
2. Самостоен референт за периодични прет-

сметки, книговодство и приходи од стопанството; 
3. Самостоен референт за доход од СЗИ; 
4. Самостоен референт за фондови; 
5. Самостоен референт за инвестиции и 
6. Самостоен референт за кредити и други 

банкарски работи. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
По точката 1 треба да имаат завршено еко-

номски факултет и 15 години стаж на соодветно 
работно место; 

По точките 2, 3, 4, 5 и б кандидатите треба да 
имаат завршено економски факултет и 10 години 
работен стаж на соодветни работни места. 

Во предвид можат да дојдат и кандидати со 
нешто помал работен стаж, признаена спрема, 
како и со виша спрема. 

б март 1964 

Личен доход по Правилникот за работни од-
носи. Евентуални селидбени трошоци по претходен 
договор. 

Конкурсот трае до 31. III. 1964 година. 
Кандидатите за информации да се обратат до 

Републичкиот секретаријат за финансии на СРМ, 
Барака — подвожњак (плац на Јасен) или на те-
лефон бр. 27-74. (266) 

На основа член 10 од Правилникот за работ-
ните односи на службениците и работниците на 
општинското собрание — Дебар, Советот на ра-
ботниот колектив на Општинското собрание — 
Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување упразнетите работни места во 
Општинското собрание — Дебар, и тоа: 

1. Референт по сточарство и ветеринарство; 
2. Референт по приходи од стопанство и оста-

нати приходи; 
3. Референт по школство, фонд за школство 

и стручен надзор по Македонски наставен јазик. 
У с л о в и : 
1. Кандидатите по точка 1 од овој конкурс да 

имаат висока стручна спрема и 3 години практика 
односно да имаат завршено земјоделски факултет; 

2. Кандидатите по точка 2 од овој конкурс да 
имаат виша стручна спрема и 5 години практика 
на сметководни работи; и 

3. Кандидатите по точка 3 да имаат виша 
стручна спрема и 5 години во просветно-управни 
работи. 

Пријавените кандидати по точка 1, 2 и 3 од 
машки пол да ја имаат регулирано воената об-
врска. 

Личен доход по Правилникот за средствата за 
работа на органите на управата на Општинското 
собрание — Дебар. 

Молбите со сите потребни документи согласно 
чл. 3 од Правилникот за работните односи (чл. 31 
од Законот за јавните службеници се доставуваат 
до Општинското собрание — Дебар — Конкурсна 
комисија. 

Конкурсот трае од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ", до пополнување на 
работното место. (267) 

ДРЖАВНАТА АРХИВА НА СР МАКЕДОНИЈА 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места и тоа: 
1) АРХИВ ИСТ — Ориентална филологија 
2) АРХИВСКИ ПОМОШНИК 
УСЛОВИ: За работното место под 1) завршен 

филозофски факултет — Група ориенталистика 
или филозофски факултет со добро познавање на 
старо турскиот јазик (читање, пишување и пре-
вод); 
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За работното место под 2) завршена средна 
школа. 

Платата според Законот за јавните службе-
ници. 

Конкурсот важи 15 дена од објавувањето. 
За поблиски информации заинтересираните да 

се обратат до Општиот отсек на Државната ар-
хива на СРМ, која се наоѓа во населбата „Автоко-
манда", ул. „Индустриска", до студенскиот дом 
„Стив Наумов", влез И. (247) 

Комисијата за службенички работи при Собра-
нието на општината Делчево, врз основа на член 
21 и 164 од Законот за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Шеф на Отсекот за општа управа и опш-

тествени служби на Собранието на општината 
Делчево и 

2. Референт за просвета, култура и физичка 
култура во Отсекот за општа управа и општестве-
ни служби на Собранието на општината Делчево. 

УСЛОВИ: 
За работното место под точка 1) завршена 

виша управна школа со положен стручен испит, 
а под точка 2) завршена виша педагошка школа 
со положен стручен испит. 

Молбите таксирани со таксена марка од 50 ди-
нари, согласност од надлежниот орган за учество 
на конкурсот и документите по член 31 од Законот 
за јавните службеници, се поднесуваат до Коми-
сијата за службенички работи при Собранието на 
општината Делчево. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото 
објавување. (238) 

Комисијата за службенички работи на Собра-
нието на Охридска околија — Охрид, на основа 
чл. 21 од Законот за јавните службеници („Служ-
бен лист на ФНРЈ44 бр. 52/57) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место ИН-
СПЕКТОР ПО ГРАДЕЖНИШТВО во Одделението 
за надзор и контрола на Собранието на Охридска 
околија — Охрид 

У С Л О В И : 
Кандидатот да е градежен инженер со поло-

жен стручен испит и најмалку 3 години практика 
во струката. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Платата според Законот за јавните службе-
ници 

Бр. 8 — Стр. 147 

Кандидатите покрај молбата таксирана со 50 
динари административни такси, да ги достават и 
документите согласно чл. 31 од ЗЈС, за школеќата 
спрема и работниот стаж со куса биографија за 
движењето во службата. 

Кандидатите што се во работен однос да до-
стават и согласност од нивните старешини дека 
во случај да бидат примени ќе бидат ослободени 
од сегашните должности. (240) 

СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СР МАКЕДОНИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Советник за организација за научно исле-

дувачка работа во најниско звање Советник-
У с л о в и : 

Кандидатот треба да има завршено Технички 
факултет — електроничар, и над 8 години прак-
тика на исти или стични работи во стопанството. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положај ната плата по Одлуката за положај™ 
плати на Стопанската комора на СРМ. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Молбите таксирани со 50 динари таксена марка 

ќе се примат во Стопанската комора на СРМ — 
Скопје. 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти на СРМ, со решението бр. 20-592 од 14 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Станковски Каре, роден на 14 јули 
1919 година во село Жван, Битолска околија, од 
татко Стојко и мајка Дојка, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Илија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (58) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 1001/1 од 24 ја -
нуари 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Мијајков Димитар, роден на ден 7 
септември 1932 година во село Куклиш, Штипска 
околија, од татко Трајко и мајка Васа, така што 
во иднина личното име ќе му гласи Ристовски 
Митко. 

Со истото решение е одобрена и промената на 
фамилијарното име на Мијајкова Василка, родена 
на ден 2 август 1935 година во село Куклиш, 
Штипска околија, од татко Димитар и мајка Ана, 
така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе ќ гласи 
Ристовска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (59) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-15751 од 28 ав-
густ 1963 година, ја одобри промената на роденото 
име на Ламо Вадедин, ро^ен на 16 мај 1935 го-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА С Р И 
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дина во село Новак, Охридска околија, од роди-
тели: татко Ислам и мајка Рабије, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Ламо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (63) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението бр. 20-24383/1 од 7 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Марку Наглије, родена на ден 16 
февруари 1942 година во село Бомово, Охридска 
околија, од родители: татко Амет и мајка Либаде, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Неџмије. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (64) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-20457/1 од 6 но-
ември 1963 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Селман Кадри, роден на 5 ок-
томври 1937 година во Скопје, од татко Рамиз и 
мајка Емина. Промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име се 
протегнува и на малолетните му деца: Селман 
Шукри, роден на 24 февруари 1960 година; Селман 
Небаат, родена на 21 јуни 1955 година; Селман 
Абдураман, роден на 2 февруари 1958 година и 
Селман Сузана, родена на 31 март 1953 година, 
сите родени во Скопје, така што во иднина ф а -
ми лиј арното име ќе им гласи Гани. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (65) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-1239/1 од 24 
јануари 1964 година, ја одобри промената на ф а -
ми лиј арното име на Шабановски Геле, роден на 
10 февруари 1944 година во село Попадија, Ле-
ринска околија, од татко Коста и мајка Велика, 
така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му 
гласи Канзуров. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (66) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-2421 од 4 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Моратовски Иван, роден на 22 март 
1950 година во Скопје, од татко Доксим и мајка 
Елеца, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Ванчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (69) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-2424/1 од 4 
февруари 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Муратовска Еуморфима, родена 
на 20 мај 1951 година во Скопје, од татко: Доксим 
и мајка Елена, така што во иднина роденото име 
ќе & гласи Емица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (70) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-2419/1 од 5 
февруари 1964 година, ја одобри промената на ф а -
ми лиј арното име на Стојановски Стоилко, роден 
на 30 април 1925 година во село Габровник, Ти-
товвелешка околија, од татко Иле и мајка Софија, 
така што во иднина фамилијарно-^ име ќе му 
гласи Станчевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (71) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-16355/2 од 23 
септември 1963 година, ја одобри промената на 
роденото име на Коруноска Богоева, родена на 19 
јануари 1955 година во село Премка, Охридска 
околија, од родители: татко Веле и мајка Јорданка 
Коруноски, со постојано место на живеење во гр. 
Кичево, така што во иднина роденото име ќе & 
гласи Аница. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (72) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Ангелова Злата од Скопје, населба „Жданец" 
број 81, поднесе тужба за развод на бракот против 
тужениот Ангелов Александар, сега со непознато 
место на живеење. 

Се повикува тужениот Ангелов Александар во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ" да ја соопшти на 
судот својата точна адреса, или да се јави лично 
во судот. Во противен случај ќе му биде опреде-
лен привремен старател кој на расправата ќе го 
застапува на негов трошок. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 115/64. 
(68) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. III. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга IV, е запи-
шана под фирма: Продавница за овошје и зелен-
чук во село Јанковец. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на суви и свежи гра-
динарски производи, арпаџик, свежо и суво овош-
је, шумски производи, конзервирани градинарски 
производи, преработки од градинарски производи, 
овошни сокови и сукуси, конзервирано овошје, 
преработки од овошје, винска киселина и асенција, 
костенликави овошни и градинарски производи, 
мед, зачини домашни и од увоз, чај , локум во ори-
гинално ситно пакување, јужно овошје, маслинки, 
продажба на грав, таан алва во оригинално паку-
вање, свежо и преработено грозје, квасец, ја јца 
пјресни и во прав, сирење и кашкавал, конзерви-
рани сточни производи, производи од шекер, кон-
зервирани производи од месо и риба, чоколада и 
бонбони, бисквити и кекси. 
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Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Респлод" од Ресен, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Ресен број 05-1584/1 
од 8. III. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Енвер Алин-
дрија. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 75/63. (576) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. XII. 1962 година, рег. бр. 1/61, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница за резервни делови 
— Битола. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на резервни делови, алат, при-
бор, технички горива и мазива, разни инструмен-
ти и други материјали потребни за оправка на 
земјоделската механизација и други моторни во-
зила. 

Продавницата е основана од „Агро Пелагони-
ја" — Битола, а согласно со одобрението на На-
родниот одбор на општината Битола број 06-7102 
од 20. X. 1962 година. 

Раководител на продавницата е Христовски 
Владимир. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 440/62. (544) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. XII. 1962 година, рег. бр. 68/55, книга I, е запи-
шана под фирма: Деловна единица — килимара, 
со седиште во е. Слепче на 3 3 „Македонија" од е. 
Слепче, Битолска околија. Предмет на работењето 
на килимарата е: изработка на персиски и пирот-
ски килими. Предивата и другите потребни мате-
ријали, килимарата ќе ги снабдува преку Земјо-
делската задруга од село Слепче. 

Килимарата е основана од 3 3 „Македонија" од 
село Слепче, а согласно со одобрението на НО на 
општината Демир Хисар број 03-2129/1 од 6. XI. 
1§62 година. 

Раководител на килимарата е Милка Стоја-
нова. 

Килимарата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 425/62. (546) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации ца 
28. II. 1963 година, рег. бр. 23/56, книга I, е запи-
шана под фирма: Млекарница „Житни пазар", со 
седиште во Битола на Трговското претпријатие 
„Јагода" од Битола. Предмет на работењето на 
млекарницата е: продажба на млеко и млечни 
производи, печење на кебапи и продажба на ше-
ќерни производи, пиво и безалкохолни пијалоци 
во затворени шишиња. 
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Млекарницата е преземена од Занаетчиското 
претпријатие „Напредок" од Битола. 

Раководител на млекарницата е Наумовски 
Мирче. 

Млекарницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 64/63. (547) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
објавува дека во регистарот на стопанските орга-
низации на 28. II. 1963 година, рег. бр. 23/56, книга 
Г; е запишана под фирма: Слаткарница „Ваир", со 
седиште во Битола на Трговското претпријатие 
„Јагода" од Битола. Предмет на работењето на 
слаткарницата е: продажба на млеко и млечни 
производи, шеќерни производи, безалкохолни пи-
јалоци и пиво во затворени шишиња. 

Слаткарницата е преземена од Занаетчиското 
претпријатие „Напредок" од Битола. 

Раководител на слаткарницата е Иваков Васил. 
Слаткарницата ќе ј а потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 65/63. (548) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. II. 1963 година, рег. бр. 23/56, книга I, е запи-
шана под фирма: Слаткарница „Милка", со седи-
ште во Битола на Трговското претпријатие „Ја-
года" од Битола. Предмет на работењето на слат-
карницата е: производство на слатки, сладолед и 
други шеќерни производи (слаткарство). 

Слаткарницата е преземена од Занаетчиското 
претпријатие „Напредок" од Битола. 

Раководител на слаткарницата е Михаил 
Пешка. 

Слаткарницата ќе ја потпишува лицето што 
е овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 66/63. (549) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. IV. 1963 година, рег. бр. 15/55, книга II, е запи-
шан под фирма: Угостителски дуќан-бифе „Топол-
чани" во село Тополчани на Земјоделската задруга 
„Нов живот" од е. Тополчани, Битолско. Предмет 
на работењето на дуќанот е: вршење угостителска 
дејност на мало, гостилница со вршење услуги за 
исхрана и точење на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Нов живот" од е. Тополчани, а согласно со одо-
брението на НО на општината Тополчани број 
ОГ-1439 од 29.111.1963 година. 

Раководител на дуќанот е Илиевски Тодоров 
Божидар. 

Дуќанот ќе го потпишува лицето што е овла-
стено да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 127/63. (550) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. IV. 1963 година, рег. бр. 5/63, книга Т, е запи-
шана под фирма: Продавница број 53 во Битола 
на Индустријата за модна конфекција „Славонија" 
од Осијек. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на мало на машка, женска и 
детска лесна и тешка конфекција, како и конфек-
ција од кожа и крзно, што ги произведува инду-
стријата, а за дополнение на асортиманот и про-
дажба на куса и плетена стока од други произво-
дители. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
модна конфекција „Славонија" од Осијек, а со-
гласно со одобрението на НО на општината Битола 
број 06-4635/61 од 22. V. 1962 година. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Савевски Спиро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 137/63. (552) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. III. 1963 година, рег. бр. 73/55, книга I, е запи-
шана под фирма: Колонијална продавница во село 
Кишава на Земјоделската задруга „Бабуна" од е. 
Граешница, Битолско. Предмет на работењето на 
продавницата е: откуп и продажба на земјоделски 
производи и продажба на колонијални производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Бабуна" од село Граешница, а согласно со 
одобрението на НО на општината Бистрица број 
06-3623/1 од 13.111.1963 година. 

Раководител на продавницата е Сулејманов Ц. 
Усеин. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 83/55. (554) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Тетово на име Ангел Жабев, ул. „Бр. Миладинови : 

бр. 13, Титов Велес (3156) 
Воена книшка на име Пејо К. Трајков, е. Рож-

ден, Кавадарци. (3157) 
Работна книшка рег. бр. 220, серија бр. 255216 

издадена од Бирото за посредување на трудот при 
општината Кукуречани на име Павле Атанасо1; 
Димковски, е. Беранци, Битолско. (3158,. 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Лилјана Богоевска, 
ул. „М. Пијаде" бр. З-б, Прилеп. (3159) 

Здравствена легитимација бр. 76293 на име 
Томислав Ивановски, ул. „К. Јосифовски" бр. 296, 
Прилеп. (3160) 

Работна книшка бр. 6456/63 на име Даница 
Данилова, ул. „Боте Ботевски" бр. 16, Скопје. 

(3161) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Стојанка Наковска, ул. „К. Л. 
Питу" бр. 32, Куманово. (3162) 

Работна книшка бр. 470 на име Стојанче С. 
Спасевски, ул. „399" бр. 10, Скопје. (3163) 

Здравствена легитимација бр. 157338 на имз 
Зорко Русев Блажев, е. Сопот, Кавадарци. (3164) 

Работна книшка рег. бр. 11840/61, серија бр. 
342207 на име Иванка Стефанова Јанева, ул. „Сутје-
ска" бр. 36, Штип. (3165; 

Здравствена легитимација бр. 6127 на име 
Мирко Киров Десподов, е. Габрово, Делчево. (3166) 

Здравствена легитимација бр. 1617 на име Ма-
теза Илиева Тасева, е. Жиганци, Кочани. (3167) 

Здравствена легитимација бр. 4440 на име Ме-
тоди Д. Гочев, ул. „Тодор Арсов" бр. 21, Кочани. 

(3168) 
Работна книшка бр. 5042, издадена од Општи-

ната Ид ади ја — Скопје на име Стојан Јакимо-
виќ, Скопје. (3169) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица В. Костова, Скопје. (3170) 

Дозвола бр. 408/10. I. 1956 година за обавување 
сарачки занает, издадена од НО на општината 
Саат Кула — Скопје на име Петко Н. Марковски, 
Скопје. (3171) 

Пасош бр. 218763, издаден од СВР — Скопје 
на име Милан Ристовски, Скопје. (3172) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Владимир Киријас, Скопје. (3173) 

Дозвола бр. 6555 за обавување на занает — 
леблебиџија, издадена од НО на општината Ки-
села Вода — Скопје на име Ејуп Ејуповски, Скопје. 

(3174) 
Здравствена лигитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љиљана В. Белковска, Скопје. 
(3176) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката во село Долно Свиларе на 
име Ш а ф и Селмани, Скопје. (3177) 

Здравствена лигитимацрца издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василка В. Андоновска, Скопје. 

(3178) 
Работна книшка бр. 2416 на име Томислав Де-

јановски^ Скопје. (3179) 
Свидетелство бр. 1 за завршено Нижа градеж-

на школа во Скопје на име Симо С. Арсовски, е. 
Звегор, Штипско. (3180) 

Воена книшка издадена од В. П. 1001 — Постој-
на на име Бошко Петревски, Скопје. (3181) 

Оружен лист бр. 1172, издаден од СВР —-
Скопје на име Димитрија С. Белковски, Скопје. 

(3182) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име П1зтре Б. Јовановски, Скопје. (3133) 
Работна книшка бр. 24265 на име Александар 

Сарџов, Скопје. (3184) 
Диплома за положен испит, металска струка, 

квалификуван машин-бравар на име Александар 
Трпковски, Г. Петров. (3185) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Мирче Ацев" — Горче 
Петров на име Трпе Богоевски, Скопје. (3186) 
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Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Братство" — Дебар на име 
Менсур Дема, Дебар. (3187) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Гевгелија на име Злате Д. Крстевски, е. Нови 
Дојран, Гевгелија. (3188) 

Здравствена легитимација рег. бр. 1970, серија 
28740 на име Љубомир Стојчевски, е. Богданци, 
Гевгелија. ^ (3189) 

Свидетелство бр. 60 за завршено VIII одделе-
ние на име Боривоје Станојевиќ, е. Уминдов -Ку-
мановско. (3190) 

Свидетелство бр. 5/1960 на име Солунка Р. 
Ѓорѓевиќ, е. Орашец, Кумановско. (3191) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Доне Белковски, е. Пчиња, Ку-
мановско. (3192) 

Воена книшка на име Стево Николов Алексов, 
ул. „М. Тито" бр. 10, Неготино. (3193) 

Свидетелство за завршено IV одделение през 
1948/49 година на име Благородна Димовска, е. 
Џепчиште, Тетовско. (3194) 

Здравствена лигитимација бр. .2081, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Рамадан Малиќа Кочи, ул 
„ЈНА" бр. 135, Гостивар. (3195) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек во 
Гостивар на име Укче Исмаила Мерсели, е. Чегра-
не, Гостивар. (3196) 

Работна книшка рег. бр. 4273, серија бр. 313804, 
издадена од Општината во Ресен на име Мијал С 
Лазаревски, ул. „Борис Кидрич" бр. 35, Гостивар, 

(3197» 
Работна книшка бр. 8877 на име Нешат Назми 

Алија, е. Речане, Гостивар. (31981 
Здравствена легитимација бр. 3785 на име Пав-

лина Александар Андреева, ул. „Радански пат'" 
бр. 4, Штип. (3199) 

Здравствена легитимација бр. 4592, издаден?« 
од ЗСО — Штип на име Љуба Накова, е. Никоман, 
Штипско. (3200) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Фирдес Рустемоски, ул. „Даб. За -
вој" бр. 134, Прилеп. (3201) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Куманово на име Славка Спирова Спасовска, 
ул. „Перо Ничо" бр. 26, Куманово. (3202) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Ресен на име Пеце Ивановски, е. Крушје, Ресен. 

(3203) 
Здравствена легитимација издадена од К З СО 

— Ресен на име Ивановски Кице, е. Крушје, Ресен. 
(3204) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Титов Велес на име Тодор Л. Димков, ул. „Бла-
гој Нечев" бр. 58, Титов Велес. (3205) 

Работна книшка рег. бр. 5897, серија бр. 338507, 
издадена во Гевгелија на име Атанас Методи 
Николов, е. Габрово, Гевгелија (3206) 

Здравствена легитимација бр. 53230, издадена 
од КЗСО — Штип на име Александра Љубе Или-
ева, е. Дуга јли ја , Штип. (3207) 

Здравствена легитимација бр. 3830 на име Јор-
дана Ристова, е. Љуботен, Штипско. (3208) 

Свидетелство бр. 197 за завршено IV одделение 
на име Самет Казима Зулбехари, е. Градец, Те-
товско. (3209) 

Воена книшка .издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Душан ѓорѓиевски, Скопје. (321 ОЈ 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Борче Зивосовски, Скопје. ( 3 2 1 1 ) 

Работна книшка издадена од НО на општината 
Кале — Скопје, на име Али Шериф, Скопје. ( 3 2 1 2 ) 

Воена буквица издадена во Подравска Слатина 
на име Камиљ Елмаз, Скопје. ( 3 2 1 3 ) 

Воена книшка издадена од 37 дивизија на име 
Халит Кочар, Скопје. ( 3 2 1 4 ) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Дилавер Џафероски, ул. „Тризла1' 
бр. 1 9 1 , Прилеп. ( 3 2 1 5 ) 

Работна книшка бр. 1032 на име Веби Ж . Еми-
ни, е. Слупчане, Кумановско. ( 3 2 1 6 ) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО — 
Куманово на име Александар Ф. Николовски, ул. 
„Бранко Димов" бр. 6 , Куманово. ( 3 2 1 7 ) 

Здравствена легитимација бр. 1 2 3 3 2 на име 
Ристо Рибаровски, ул. „Самоилова" бр. 47, Ох-
р и д . ( 3 2 1 8 ) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Крушевац на име Радосав Петровиќ, Скопје. ( 3 2 1 9 ) 

Оружен лћст бр. 2153, издаден од СВР 
Скопје на име Панчо Т. Наумчевски, е. Брезица, 
Скопско. (3220) 

Работна книшка рег. бр. 5555, серија бр. 644434 
издадена од НО на општината Љубљана на име 
Јоже Франк, Скопје. (3221) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 253470 
на име Елизабета Димовска, Скопје. (3222) 

Работна книшка рег. бр. 774, серија бр. 368161 
на име Горѓи М. Трајковски, ул. „М. Ефтимов" 
бр. 42, Крушево. (3223) 

Регистарска таблица за мотор бр. 11222, изда-
дена од СВР — Скопје на име Милорад Букшиќ, 
Скопје. в (3224) 

Воена книшка издадена во Сарајево на име 
Бранислав Живанчевски, Скопје. (3225) 

Работна книшка издадена од НО на општината 
Саат Кула — Скопје на име Бранислав Живан-
чевски, Скопје. (3226) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 265996 
на име Бедрије Ј. Зимберова, Скопје. (3227) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Ката Јурукоска, Ѓ. Петров. (3228) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Данче Стојковиќ, Куманово. (3229) 

Работна книшка издадена во Тетово на име 
Матеа Марковиќ, Скопје. (3230) 

Здравствена легитимација бр. 148144, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ристо Јанев, Скопје. (3231) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лидија К. Венинска, Скопје. (3232) 

Работна книшка бр. 4882 на име Шабан Маму-
доски, ул. „Д. Завој" бр. 64, Прилеп. (3233) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Христо Н. Христовски, ул. „Иво 
Рибар" бр. 7, Куманово. (3234) 

Работна книшка бр. 3143 на име Евица Илиев-
ска, ул. „Киро Антевски" бр. 26, Куманово, (3235) 
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Здравствена легитимација бр. 7473 на име Илија 
Петров Симоновски, е. Жилче, Тетовско. (3236) 

Здравствена легитимација бр. 627/326 на име 
Бекир Несима Несими, е. Желино, Тетовско. (3237) 

Воена книшка на име Шукри Џевита Адеми, 
е. Гургурница, Тетовско. (3238) 

Здравствена легитимација бр. 3621/56 на име 
Љуљ јета Талоши, Тетово. (3239) 

Здравствена легитимација бр. 114234 на име 
Земељ Ашим Далифи, с. Јажинце, Тетовско. (3240) 

Работна книшка на име Шефкет Ферата, с. 
Вејце, Тетовско. (3241) 

Работна книшка рег. бр. 232, серија бр. 0487Ѕ 
на име Живоин Д. Пачемски, ул. „Јане Сандански" 
бр. 21, Берово. (3242) 

Здравствена легитимација бр. 263 на име Мара 
Колева Цветкова, с. Б'с. Крива Паланка. (3243) 

Здравствена легитимација бр. 419, издадена од 
ЗСО — Крива Паланка на име Милица Крстевска, 
с. Станци, Крива Паланка. (3244) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Екрем Зулановски, ул. „Јосиф Јоси-
ф о в о м " бр. 170, Ресен. (3245) 

Здравствена легитимација бр. 13585, издадена 
од ЗСО — Ресен на име Зора Попевска, е. Царев 
Двор, Ресен. (3246) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Тодорка К. Лековска, е. Јанкоец, 
Ресен. (3247) 

Здравствена легитимација на име Љубица Сто-
јаноска, населба Чашка, Титоввелешко. (3248) 

Здравствена легитимација бр. 9077 на име Сијка 
Лазова Захариева, ул. „Ацо Аџиилов" бр. 48, Не-
готино. (3249) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Ајра Синанова, Берово. (3250) 

Здравствена легитимација бр. 7540 на име Ла-
зар Трајан Манасиев, Радовиш. (3251) 

Здравствена легитимација бр. 24412 на имс 
Томе Г. Петровски, ул. „Параловска" бр. 10, Би-
тола. (3252) 

Здравствена легитимација бр. 1198, издадена од 
ЗОО — Битола на име Цвета Петкова, е. Радобор, 
Битолско. (3253) 

Здравствена легитимација бр. 6073 на име Дон-
ка Д. Милошевска, с. Орашец, Кумановско. (3254) 

Здравствена легитимација бр. 426 на име Сарк I 
Никола Мишиќ, е. Четирце, Кумановско. (3255) 

Здравствена легитимација на име Слободан 
Максимовски, е. Опа је, Кумановско. (3256) 

Здравствена легитимација бр. 12015 на имс 
Мустафа Скендеровски, с. Житинани, Дебар. (32571 

Здравствена легитимација бр. 913, издадена ол 
ЗСО — Гевгелија на име Мито П. Пецанов, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 13, Гевгелија. (3258) 

Здравствена легитимација бр. 6 на име Крсто 
М. Крколев, ул. „7 ноември", Гевгелија. (3259) 

Здравствена легитимација бр. 4884 на им? 
Љубинка Славкова Нисова, е. Спанчево, Ко-
чани. (3260) 

Свидетелство за VIII одделение на име Доне 
Ф. Јованов, е. Звегор, Делчево. (3261) 

Здравствена легитимација бр. 5912 на име Јанче 
Ѓорѓиевски, е. Кукуречани, Битолско. (3262» 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Никола Колески, ул. „Цане Коња-
рец" бр. 84, Прилеп. (3263) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Софија Колеска, ул. „Цане Ко-
њарец" бр. 84, Прилеп. (3264) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Цвета Колеска, ул. „Цане Ко-
њарец" бр. 84, Прилеп. (3265; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Киро Колески, ул. „Цане Ко-
њарец" бр. 84, Прилеп. (3266у 

Работна книшка рег. бр. 11809, серија бр. 236367 
на име Каме Трај коски, ул. „Мице Козар" бр. 56. 
Прилеп. (3267) 

Здравствена легитимација бр. 3360 на име Вес-
ка М. Андреска, Крушево. (3268) 

Здравствена легитимација бр. 23888 на име Сто-
јанка Божиновска, Кратово. (3269) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Есма Зендел Адем, е. Никуштак, 
Кумановско. (3270) 

Здравствена легитимација бр. 8665/55 на име 
Душан Радев Стој невски, ул. „Браќа Филипови" 
бр. 7, Куманово. (3271) 

Здравствена легитимација бр. 1774 на име Елица 
Димитрова, ул. „Наум Наумоски" бр. 13, Титоз 
Велес. (3272) 

Работна книшка бр. 2728/62 на име Шукрл 
Исмаиљи, е. Слатино, Тетовско. (3273) 

Работна книшка рег. бр. 2001, серија бр. 296694 
на име Неваип Есат Фезулахи, е. Слатино, Те-
товско. (3271) 

Здравствена легитимација бр. 23428 на име Ј а ј а 
Шерефедин, ул. „Гоце Делчев" бр. 4, Тетово. (3275) 

Сообраќајни дозволи БТ 15—09, БТ 15—22 и БТ 
15—24 на Автотранспорт — Прилеп. (3276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Нада Бузеска, ул. „Ило Попадинец" 
бр. 6, Прилеп. (3277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Олга Костиќ, е. Матејче, Ку-
мановско. (3278) 

Здратствена легитимација бр. 21529 на име 
Ристо Митев Тасев, Неготино. (3279; 

Сообраќајна дозвола од „Фијат" 615, евидентен 
лист број 376, рег. бр. ТЕ 13—76 на Земјоделското 
сточарско стопанство „Борец", е. Лешок, Тетов-
ско. (3280) 

Возачка дозвола бр. 255, издадена од СВР -
Тетово на име Велии Камила Мамут, е. Џепчиште. 
Тетовско. (3281) 

Работна книшка бр. 208592 на име Муртезаи 
Шасисвари, е. Г. Речица, Тетово. (3282) 

Работна книшка бр. 1929 на име Фариде 3. 
Бајрамова, ул. „Мачва" бр. 15, Битола. (3283) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ацко Китановски, ул. „Стив На-
умов" бр. 178, Битола. (3284) 

Здравствена легитимација бр. 5635 на име Спа-
се Колев Аневски, е. Радобор, Битолско. (3285) 

Здравствена легитимација бр. 43309 на име Све • 
тозар Велковиќ, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 319, Те-
тово. (3286) 
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Здравствена легитимација бр. 28370 на име Ја -
хир Бего, ВП 3982/6 — Демир Капија. (3287) 

Работна книшка бр. 177/390 на име Асан Баки 
Баки, е. Долно Количане, Скопско. (3283) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Коста Пандов, ул. „Нико Фундоли" 
бр. 2, Битола. (3290) 

Здравствена легитимација бр. 73086 на име Ка -
равилка Тотевска , ул. „11 октомври" бр. 170а, 
Прилеп. (3291) 

Здравствена легитимација бр. 9643 на име Сто-
јан Јовановски, е. Љубинци, Кр. Паланка. (3292; 

Воена книшка на име Зулфи Велија Љазами, 
е. Гургурница, Тетовско. (3293) 

Здравствена легитимација бр. 9275 на име 
Штерјо Штерјов, е. Долани, Штипско. (3294) 

Здравствена легитимација бр. 2420 на име Киро 
Јованов Колевски, е. Будинарци, Берово. (3295) 

Здравствена легитимација бр. 1461 на имо 
Бранка Ангелова Трајанова, е. Грдовци, Ко-
чани. (3296) 

Работна книшка на име Тосе Г. Петков, е. 
Бунеш, Штипско. (3297) 

Здравствена легитимација бр. 9974 на име Алек-
сандар Ангелов, е. Зарапинци, Кочани. (3298) 

Ученичка книшка од VII одделение на име 
Трајчо Сл. Гичев, е. Калниште, Кочани. (3299) 

Воена книшка на име Димитрија А. Ѓорѓиевски, 
е. Бадар, Скопско. (3300) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јелица Д. Ковачева, ул. „Доне 
Василев" бр. 3/4, Битола. (3301) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Куманово на име Трајко Белковски, е. Напричане , 
Кумановско. (3302) 

Здравствена легитимација бр. 513 на име Ми-
ливоје Марсенић ул. „Моша Пијаде" бр. 1, Ку-
маново. (3303) 

Договор за жито бр. 188, издаден од Земјо-
делската задруга „Китка" е. Бедиње на име Саздо 
Лазаревски, е. Режановце, Кумановско. (3304) 

Здравствена легитимација бр. 60079 на име 
Александар Д. Тешевски, ул. „Србо Томиќ" бр. 5-6. 
Куманово. (3306) 

Здравствени легитимации на име Трајко и Да-
ница Дурчевски, е. Војница, Титоввелешко. (3306) 

Воена книшка на име Амедам Косоврасти, 
Дебар. (3307) 

Здравствена легитимација бр. 2396 на име 
Шерибен Исмаи ли, ул. „Вера Циривири" бр. 24, 
Тетово. (3308) 

Здравствена легитимација бр. 28818 на име 
Миливоје Симов Костовски, е. Галате. Гости-
вар. (3309) 

Здравствена легитимација бр. 48525 на им«.? 
Емин Шамни, е. Првце, Гостивар. (3310) 

Здравствена легитимација бр. 20247 на им:? 
Светозар Апостоловски, е. Долна Бањица, Гости-
вар. (3311) 

Здравствена легитимација бр. 20252 на име 
Менка Апостоловска, е. Долна Бањица, Гости-
вар. (3312) 

Свидетелство за VI одделение на име Минир 
Асани, е. Равен, Гостивар. (3313) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3023 
на име Божана Митрева Петковска, е. Чаниште, 
Битолско. (3314) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Мемед Д. Зекировски, ул. „Г. 
Делчев" бр. 68, Куманово. (3316) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Борово на име 
Раде Ѓ. Крстевски, е. Борово, Крива Паланка. (3317) 

Сообраќајна дозвола на домот за народно здрав-
је — Ресен. (3318) 

Здравствена легитимација бр. 6123 на име 
Аница Л. Златевска, е. Мартинци, Титов Ве-
лес. (3319) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Живко Мурџев, Кавадарци. (3320) 

Воена книшка на име Елмас Зекир Рушидов-
ски, Гостивар. (3321) 

Здравствена легитимација бр. 2312 на име 
Методи Стојанов Андонов, ул. „Цветан Димов" бр. 
24, Штип. (3322) 

Здравствена легитимација бр. 5527, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Калопа Горева Митева, 
е. Зрновци, Кочани. (3323) 

Здравствена легитимација бр. 1092 на име Коле 
Илиев Левков, е. Теранци, Кочани. (3324) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6275 
на име Богоја Јанакиевски, е. Добровени, Би-
толско. (3325) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4475 
на име Напие Р а и ф Мамудова, е. Нижеполе, Би-
толско. (3326) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 439 
на име Гина Димитриевска, е. Страцин, Кра -
тово. (3327,« 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Трајка Ристовска Макрешанска, 
е. Довезенце, Кумановско. (3328) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Нације А. Асани, е. Слупчане, 
Кумановско. (3329) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4192 
на име Спаса М. Маковска, е. Мислешево, 
Струга. (3330) 

Инвалидска здравствена легитимација бр. 147018 
издадена од НО на општината Македонски Брод 
на име Василија Арсоски, е. Самоков, Кичево. (3331) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Биљана Тасеска, ул. „29 ноември" 
бр. 85, Кичево. (3332) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Невена Лефкова Здравева 
ул. „Тошо Саздов" бр. 10, Титов Велес. (3333) 

Здравствена легитимација на име Тодор Г. Ни-
колов, е. Дорфулија, Титоввелешко. (3334) 

Здравствена легитимација бр. 102 на име Горѓи 
Васи лов Ѓуровски, е. Мачево, Берово. (3335) 

Здравствена легитимација бр. 7337 на име Ми-
лица Александар Миовска, ул. „1-ви мај" бр. 9а, 
Берово. (3336) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Соломон Петре Стојковски, ул. 
„Беломорска" бр. 19, Тетово. (3337) 
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Здравствена легитимација бр. 42173, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Драго Србиновски, е. Бело-
виште, Тетовско. (3338) 

Здравствена легитимација бр. 24739 на име Спа-
со Тошевски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 263, Тетово. 

(3339) 
Здравствена легитимација бр. 64114 на име Абу-

ша Сервет Амити, е. Џепчиште, Тетовско. (3340) 
Работна книшка бр. 12197 на име Несет Нуре-

д и н а е. Радиовце, Тетовско. (3341) 
Здравствена легитимација на име Милан Ди-

мески, ул. „Егејска" бр. 61, Прилеп. (3342) 
Здравствена легитимација бр. 2319 на име Р у ж -

дие Муфтиу, е. Селокуќи, Дебар. (3343) 
Здравствена легитимација бр. 13668 на име Реми 

Куртиши, ул. „Бајрам Сељими" бр. 4, Дебар. (3344) 
Здравствена легитимација бр. 24652 на име Му-

рат Авдија, Гевгелија. (3345) 
Здравствена легитимација на име Наил Сули-

манов, ул. „Кр. Марко" бр. 30, Титов Велес. (3346) 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од ЗСО — Кавадарци на име Лефка Шемова, Кава-
дарци. (3347) 

Работна книшка на име Ариф Фазлију, е. Гер-
мо, Тетовско. (3348) 

Здравствена легитимација бр. 6501/62 на име 
Незафет Таира Јакупи, е. Челопек, Тетовско. (3349) 

Здравствена легитимација бр. 70098 на име Фе-
рит Џемаљи, ул. „Железничка* бр. 73, Тетово. (3350) 

Работна книшка бр. 6117, издадена во Белград 
на име Бекир Беќири, е. Чегране, Гостивар. (3351) 

Здравствена легитимација бр. 4752 на име Зор-
ка Димова, е. Пенуш, Штипско. (3352) 

Здравствена легитимација бр. 435 на име Роска 
Иванова, е. Аргулица, Штипско. (3353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Атанас Видоја Стојчевски, Ра-
душа, Горче Петров. (3355) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Станка Јордановим ул. „Херој 
Карпош" бр. 41, Куманово. (3356) 

Здравствена легитимација бр. 5116/55 на име 
Пецо Донев Вел јанов, Битола. (3357) 

Здравствена легитимација бр. 5114/55 на име 
Јован Донев Вел јанов, Битола. (3358) 

Здравствена легитимација бр. 5115/55 на име 
Јорданка Донева Велјанова, Битола. (3359) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Горѓи Блажевски, ул. „Гаврил Ра-
домира" бр. 44, Битола. (3360) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Прилеп на име Виолета Мимишоска, ул. „Д. Влахов" 
бр. 30, Прилеп. (3361) 

Повластица бр. 198326 на име Велимир Догов-
ски, е. Глабочица з. п. Луково, Струга. (3362) 

Здравствена легитимација бр. 30987 на име Ве-
лимир Е, Договски, е. Глабочица з. п. Луково, Отру-
г а- (3363) 

Повластица бр. 198236 на име Кристина Догов-
ска, е. Глабочица, з. п. Луково, Струга. (3364) 

Здравствена легитимација бр. 15086 на име Кри-
стина Е. Договска, е. Глабочица з. п. Луково, Струга. 

Здравствена легитимација бр. 15085 на име 
Ж и в к а Е. Договска, е. Глабочица з. п. Луково, 
Струга. (3366) 

Здравствена легитимација бр. 27909 на име Ле-
посава Арсиќ, ул. „Скопска" бр. 4, Гевгелија. (3367) 

Здравствена легитимација бр. 39830/147 на им^ 
Кадица Кипроска, е. Вруток, Гостивар. (3368) 

Здравствена легитимација бр. 17082 на име 
Буриша Руфатоски, е. Октиси, Струга. (3369) 

Здравствена легитимација бр. 12992 на име Сто-
јадин Јанчиќ, е. Добрево, Кочани. (3370) 

Здравствена легитимација бр. 1132 на име Љуп-
чо Витанов ѓорѓиев, е. Виница, Кочани. (3371) 

Здравствена легитимација бр. 14831 на име Ми-
лица Тримчевска, Скопје. (3372)! 

Свидетелство за завршено ЕМСЦ—Сообраќаен 
отсек прва година издадено од ЕМСЦ — Скопје на 
име Душко Христов, Скопје. (3373) 

Воена буквица издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Васил Китанов, Скопје. (3374) 

Работна книшка рег. бр. 1884, серија бр. 290623 
на име Петар Никола Наумовски, Скопје. (3375) 

Здравствена легитимација (издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета Костова, Скопје. (3376) 

Работна книшка рег. бр. 2819 — 074067, издадена 
од НО на општината Вј ело Поље на име Мурат 
Чокозиќ, Скопје. (3377) 

Воена бухвица издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Муса Р. Ибраимоски, Скопје. (3379) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 223618, 
издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Атана-
совски, Скопје. (3380) 

Здравствена легитимација бр. 215926 на име 
Ристо Мусмански, Скопје. (3381) 

Воена буквици издадена од Воениот отсек во} 
(3382); Скопје на име Шаин Азир Шаин, Скопје. 

Диплома за завршена учителска школа, изда-
дена од Учителската школа! „Никола Карев" — 
Скопје на име Александра Илиева!, Скопје. (3383) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 116389 
на име Косто Д. Панајотов, Скопје. (3384) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урошевац на име Сабит Хоџас, Скопје. (3386) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Терзиев, Скопје. (3387) 

Воена буквица издадена во Белград на име 
Пантелеј Тодоровски, Скопје. (3388) 

Работна книшка на име Вера Тодорова, Скопје. 
(3389) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Горче Петров на име Екрем Саитов, Скопје. (3390) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Костовски, Скопје. (3391) 

Воена книшка на име Мито Д. Нику гиевски. 
Скопје. (3392) 

Здравствена легитимација бр. 13318 на име Јо-
нуз Јонузи, е. Калиште, Гостивар. (3393) 

Работна книшка издадена во Прилеп на име 
Фикрија Шерифоска, ул. „Дабнични Завој" бр. 235. 
Прилеп. (3394) 
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Сообраќајна дозвола ОХ 12—15, издадена од 
СИР — Охрид на име Јордан Терзиоски, Македон-
ски Брод. (3395) 

Работна книшка рег. бр. 1345, серија бр. 345874 
на име Муса Изејроски, е. Пласница, Македонски 
Брод. . (3396) 

Воена буквица на име Џемаил Јашаров Јашари, 
е Колари, Кичево. (3397' 

Здравствена легитимација на име Јонче Јов ес-, 
ки, Кичево. (3398) 

Здравствена легитимација на име Нада Димос-
ка, Кичево. ( 3 3 9 9 ) 

Здравствена легитимација бр. 816 на име Јанко 
Димитров Димов, е. Бал тал и ја, Штипско. (3400) 

Здравствена легитимација бр. 15463 на име 
Трајчо Методиев Дутков, ул. „Ванчо Пркев" бр. 
60, Штип. ( 3 4 0 1 ) 

Здравствена легитимација бр. 9230 на име По-
литима Манова, Кочани. (3402) 

Здравствена легитимација бр. 9231 на име Васи-
лија Манова, Кочани. (3403) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Димитар Горѓи Мандалов, е. Сто-
јаков©, Гевгелија. (3404) 

Здравствена легитимација бр. 11744 на име Јо-
ван Мучев, е. Пепелиште, Неготино. (3405) 

Здравствена легитимација бр. 3481 на име Фода 
Ѓорѓова Пржевска, е. Митрашинци, Берово. (3406) 

Здравствена легитимација бр. 604 на име Парас-
кева Атанасова Боболинска, е. Митрашинци, Берово. 

(3407) 
Работна книшка бр. 12993 на име Рамадан Ра-

мадани, е. Челопек, Тетовско. (3408) 
Здравствена легитимација бр. 23624 на име Нада 

Ефтовска, Тетово. (3409) 
Работна книшка издадена од Бирото за посре-

дување на трудот — Скопје на име Јован И с а е в -
ски, Скопје. (3410) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Битола на име Ацо Боше Горнопоповски, е. Крк-
лино, Битолско. (3412) 

Здравствена легитимација бр. 2827 на име Вел-
ко Богоевски, ул. "Манчу Матак" бр. 10, Крушево. 

(3413) 
Здравствена легитимација бр. 84557 на име Фло-

ра Михалчева, ул. „Романија" бр. 37, Битола. (3414) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Ристо Шамбевски, ул. „Иван Милу-
тинови^' бр. 56, Битола. (3415) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6205 
на име Родна Николова Тодорова, е. Грнчиште, 
Титоввелешко. (3416) 

Здравствена легитимација бр. 4707 на име Петра 
Трајкова, ул. „Маршал Тито" бр. 234, Гевгелија. 

(3417) 
Здравствена легитимација бр. 29723 на име Или-

ја Крсте Кочев, е. Негорци, Гевгелија. (3418) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Гевгелија на име Горѓе Крсте Кочев, е. Негорци, 
Гевгелија. (3419) 

Здравствена легитимација бр. 4684 на име За -
горка Кочева, е. Негорци, Гевгелија. (3420) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Марија Бешкоска, ул. „С. Стефанов-
ски—Дарчето" бр. 11, Прилеп. (3431) 

Здравствена легитимација бр. 153874 на име 
Цветанка Трајчева Јанкоска, е. Долнени, Прилеп. 

(3432) 
Здравствена легитимација бр. 953 на име Пет-

кана Ламевска, е. Кукуречаки, Битолско. - (3433) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Розита Вашароска, е. Ношпал, Прилеп. (3434) 
Здравствена легитимација бр. 23722 на име Рат-

ка М. Димитрова, е. Железница, Кратово. (3435) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Гулид Демир Демировски, е. Г. Б. Црква, Ресен. 
((3436) 

Свидетелство бр. 02-216/82, издадено од Меди-
цинската школа за медицински сестри во Скопје на 
име Невена Валмарска, е. Н. Чашка, Титоввелешко. 

(3437) 
Воена книшка на име Кочо Георгиев Бујуклиев, 

Титов Велес. (3438) 
Здравствена легитимација бр. 4263 на име Љуба 

Гајдова, е. Смоквица, Гевгелија. (3439) 
Диплома за завршена учителска школа, изда-

дена од Учите леќата школа во Битола на име Рис-
то Петров, е. Рајец, Кавадарци. (3440) 

Режиска легитимација бр. 380387. издадена од 
Железничкото транспортно претпријатие —• Скопје 
на име Шабан Ибраимов Ибраими, ул. „Панче По-
поски" бр. 19, Гостивар. (3441) 

Работна книшка издадена од НО на општината 
Драчево на име Илија Тоде Јаневски, е. Драчево, 
Скопско. (3442) 

Здравствена легитимација бр. 25972 на име Гор-
ѓи Малковски, Прилеп. (3443) 

Оружен лист бр. 225, издаден од СВР — Титов 
Велес на име Георги Сотиров Ников, ул. „Смилево" 
бр. 14, Гевгелија. (3444) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1492 
на име Мантеза Георгиева, е. Крупиште, Штипско. 

(3445) 
Здравстевна легитимација на име Јонуз Јонузи, 

е. Калиште, Гостивар. (3446): 

Здравствена легитимација бр. 5591 на име Тра-
јан Ангелев Китановски, е. Добромири, Битолско. 

(3447) 
Здравствена легитимација бр. 1630 на име Цвет-

ко Цветковски, ул. „Ријека" бр. 6, Битола. (3448) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 2308 

на име Марија Котева, Битола. (3449) 
Возачка дозвола бр. 1965, издадена од СВР — 

Смедерево на име Илија Илиевски, Битола. (3450) 
Здравствена легитимација бр. 12416 на име Ко-

сара С. Стојкоска, ул. „Илинденска41 бр. 5, Кичево. 
(3451) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 14411, серија бр. 0085512 
издадена од СВР — Битола на име Невена Крсте 
(Јошева) Христовска, ул. „Караорман" бр. 93, Би-
тола. (4192) 
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Лична карта рег. бр. 1252, серија бр. 0465240 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Мијалче 
Стојанов Петровски, е. Метежево, Кр. Паланка. 

(4194) 
Лична карта рег. бр. 3714, серија бр. 0748232 

издадена од СВР — Кичево на име Мирка Љубе 
Павлеска, ул. „1 мај" бр. 21, Кичево. (4295) 

Лична карта рег. бр. 17710, серија бр. 0734142 
издадена од СВР — Кичево на име Исмаил Вели 
Салиу, е. Длапкин Дол, Кичево. (4196) 

Лична карта рег. бр. 129202, серија бр. 0518934 
издадена од СВР —• Скопје на име Јелена Милан 
Стојановиќ, ул. „Илинденска" бр. 11, Титов Велес. 

(4197) 
Лична карта рег. бр. 11259, серија бр.. 0351969 

издадена од СВР — Титов Велес на име Раим 
Камберов Усеинов, е. Горно Јаболчиште, Титов 
Велес. (4198) 

Лична карта рег. бр. 800, серија бр. 0369546 
издадена од СВР — Титов Велес на име Ѓошо Ман-
т о в Манчов, ул. „Белградска" бр. 64, Титов Велес. 

(4199) 
Лична карта рег. бр. 8997, серија бр. 0333545 

издадена од СВР — Титов Велес на име ѓорѓи 
Трајков Петровски, ул. „ѓорѓи Димитров" бр. 6, 
'хитов Велес. (4200) 

Лична карта рег. бр. 1335, серија бр. 0341845 
издадена од СВР — Титов Велес на име Ѓеле Јо-
ванов Ѓурчиновски, е. Белештевица, Титоввелешко. 

(4201) 
Лична карта рег. бр. 10373, серија бр. 0498468 

издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Сла-
вев Мојсов, е. Ќесендре, Кавадарци. (4202) 

Лична карта рег. бр. 9814, серија бр. 0493848 
издадена од СВР — Кавадарци на име Милева 
Стефан (Бакан) Мишова, Кавадарци. (4203) 

Лична карта рег. бр. 8654, серија бр. 0494659 
издадена од СВР — Кавадарци на име Невенка 
Леонид (Димитрова) Мелова, е. Клисура, Кавадар-
ци. (4204) 

Лична карта рег. бр. 13493/51, серија бр. 0017649 
издадена од СВР — Скопје на име Касем Азем 
Сали, е. Јел ов јане, Тетовско. (4205) 

Лична карта рег. бр. 2894, серија бр. 0777490 
издадена од СВР — Гостивар на име Илас Имер 
Таравари, ул. „18 ноември", Гостивар. (4206) 

Лична карта рег. бр. 345/ш, серија бр. 0423356 
издадена од СДР — Штип на име Стојанка Крсто 
(Заовска) Алексова, ул. „Кр. Мисирков" бр. 71, 
Штип. (4207) 

Лична карта рег. бр. 6899, серија бр. 0419238 
издадена од СВР — Радовиш на име Сали Асанов 
Салиов, е. Супурѓе, Радовиш. (4208) 

Лична карта рег. бр. 14778, серија бр. 0082007 
издадена од СВР — Битола на име Спасе Спиро 
Котевски, ул. „Партизан" бр. 26, Битола. (4209) 

Лична карта рег. бр. 41726, серија бр. 0796970 
издадена од СВР — Тетово на име Абдула Арслан 
Елмазц, ул. „Железничка" бр. 3, Тетово. (4210) 

Лична карта рег. бр. 823, серија бр. 0151533 на 
име Борис М. Захов, е. Фурка, Гевгелија. (4211) 

Лична карта рег. бр. 4183, серија бр. 0636693 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојанка 
Доде (Јованиева) Стојчева, е. Радибуш, Кр. Па-
ланка. (4193) 

Лична карта рег. бр. 2477, серија бр. 0115735 
издадена од СВР — Битола на име Тодор Наумчев 
ТрајчевскЈ^, е. Мегленци, Битолско. (4393) 

Лична карта рег. бр. 21981,, серија бр. 0119827 
издадена од СВР — Битола на име Марјан Тодор 
Здравковски, ул. „М. Енгелс" бр. 32, Битола. (4364) 

Лична карта рег. бр. 2873, серија бр. 0448290 
на име Киро Спасов Мирчески, е. Секирци, При-
лепско. (4365) 

Лична карта рег. бр. 13933, серија бр. 0555628 
издадена од СВР — Куманово на име Миле Злат-
ков Стојковски, е. Б а ј ловце, Кумановско. (4366) 

Лична карта рег. бр. 17736, серија бр. 0558482 
издадена од СВР — Куманово на име Олга Ди-
м и т р о в а Деспотовска, е. Никуљане, Кумановско. 

(4367) 
Лична карта рег. бр. 9998, серија бр. 0042709 

издадена сд СИР — Струга на име Цветко Ѓорше 
Чолевски, ул. „М. Несторови" бр. 128, Охрид. (4368) 

Лична карта рег. бр. 93, серија бр. 0244503 
издадена од СВР — Охрцд на име Мамуд Маму-
довски, ул. „Абас Емин" бр. 88, Охрид. (4369) 

Лична карта рег. бр. 1436, серија бр. 0341946 
издадена од СВР — Титов Велес на име Анѓелина 
Јосиф (Пахерник) Јанева, е. Д. Чичево, Титовве-
лешко. (4370) 

Лична карта рег. бр. 8658, серија бр. 0072997 
издадена од СВР — Гевгелија на име Миро Р. 
Сапламаев, е. Стојаково, Гевгелија. (4371) 

Лична карта рег. бр. 19005, серија бр. 0679903 
издадена од СВР — Тетово на име Зулџеват Ш е ф -
кија Сулејмани, е. Добарце, Тетовско. (4372) 

Лична карта рег. бр. 24902, серија бр. 0121612 
издадена од СВР — Гостивар на име Фекри Абду-
ла Сали, е. Трново, Гостивар. (4373) 

Лична карта рег. бр. 1996, серија бр. 0262714 
на име Јонче Петре Цветановски, е. Суводол, Би-
толско. (4374) 

Лична карта рег. бр. 1412, серија бр. 0574336 
издадена од СВР — Куманово на име Мемет Џ. 
Бајрами, ул. „Вардарска" бр. 45, Куманово. (4375) 

Лична карта рег. бр. 11098, серија бр. 0061710 
на име Петар К. Јанковски, е. Костур, Крива Па-
ланка. (4376) 

Лична карта рег. бр. 229, серија бр. 0240739 на 
име Васил Јованов Славески, е. Речица, Охридско. 

(4377) 
Лична карта рег. бр. 13525, серија бр. 0046296 

издадена од СВР — Струга на име Лиман Адем 
Јусуфоски, Охрид. (4378) 

Лична карта рег. бр, 2940, серија бр. 0209679 
издадена од СВР —• Охрид на име Демир Малиќ 
Демиш, ул. „Абас Емин" бр. 55, Охрид. (4379) 

Лична Карта рег. бр. 19899, серија бр. 0425295 
издадена од СВР — Титов Велес на име Митре 
Трајчев Тодевски, е. Црешнево, Титоввелешко. 

1,4380) 
Лична карта рег. бр. 38111, серија бр. 0693376 

издадена од СВР — Тетово на име Веџи Кемал 
Бекири, е. Чифлик, Тетовско. (4381) 

Лична карта рег. бр. 46563, серија бр. 0269796 
издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Беќир 
Рецепи, е. Вешале, Тетовско. (4382) 
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Лична карта рег. бр. 2418, серија бр. 0776330 
издадена од СВР — Тетово на име Мурсел Шефки 
Муреели, е. Требош, Тетовско. (4383) 

Лична карта рег. бр. 7934, серија бр. 0666188 
издадена од СВР — Тетово на име Несим Казима 
Абдулаи, е. Мерово, Тетовско. (4384) 

Лична карта рег. бр. 9Ѕ98, издадена од СВР — 
Тетово на име Милан Симјан Николовски, е. Јан-
чиште, Тетовско. (4385) 

Лична карта рег. бр. 31746, серија бр. 0688701 
издадена од СВР — Тетово на име Мефаил Џевит 
Мифтари, е. Ново Село, Тетовско. (4386) 

Лична карта рег. бр. 20797, серија бр. 0713407 
издадена од СВР — Гостивар на име Неџат Шукри 
Јакупи, ул. „ЈНА" бр. 32, Гостивар. (4387) 

Лична карта рег. бр. 13047, серија бр. 0709517 
издадена од СВР — Гостивар на име Риан Шемши 
Камбери, е. Корито, Гостивар. (4388) 

Лична карта рег. бр. 41969, серија бр. 0797211 
издадена од СВР — Гостивар на име Ќенанзија 
Салинафи Сулејмани, ул. „Ленинградска" бр. 41, 
Гостивар. (4389) 

Лична карта рег. бр. 21195, серија бр. 0717805 
издадена од СВР — Гостивар на име Амет Рамадан 
Сулејмани, е. Здуње, Гостивар. (4390) 

Лична карта рег. бр. 4540, серија бр. 0400050 
издадена од СВР — Св. Николе на име Благој 
Ѓорѓиев Костадинов, е. Г. Барбарево, Кочани. (4391) 

Лична карта рег. бр. 2369, серија бр. 0306992 
издадена од СВР — Штип на име Ристо С. Геор-
гиев, е. Гујновци, Кочани. (4392) 

Лична карта рег. бр. 528, серија бр. 0109134 
издадена од СВР — Битола на име Павле С. Ми-
тревски, е. Орехово, Битолско. (4393) 

Лична карта рег. бр. 598, серија бр. 0168215 на 
име Вангелија Јанчева (Гоговска) Гулабовска, е. 
Облаково, Битолско. (4394) 

Лична карта рег. бр. 17523, серија бр. 0558036 
издадена од СВР — Куманово на име Стоје Димев 
Петковски, е. Довезенци, Кумановско. (4395) 

Лична карта рег. бр. 6793, серија бр. 0403203 
издадена од СВР — Св. Николе на име Јордан 
Салтиров Јовчевски, е. Кокошиње, Кумановско. 

(4396) 
Лична карта рег. бр. 12494, серија бр. 0045205 

издадена од СВР — Струга на име Боја Ламбе 
(Бадалоска) Ашталкоска, е. Октиси, Струга. (4397) 

Лична карта рег. бр. 937, серија бр. 0174747 
на име Зулбеар Пајазита Сулејмани, е. Мерово, 
Тетовско. (4398) 

Лична карта рег. бр. 7382, серија бр. 0665001 
издадена од СВР — Тетово на име Беќир Несима 
Несими, е. Желино, Тетовско. (4399) 

Лична карта рег. бр. 8468, серија бр. 0791255 
издадена од СВР — Тетово на име Хајдар Селам 
Мејдиу, ул. „Призренска" бр. 14, Тетово. (4400) 

Лична карта рег. бр. 37399, серија бр. 0692666 
издадена од СВР — Тетово на име Никола Глигур 
Димовски, е. Фалише, Тетовско. (4401) 

Лична карта рег. бр. 9912, серија бр. 0794022 
издадена од СВР — Тетово на име Благоја Крсто 
Стаматовски, ул. „Илинденска" бр. 21, Тетово. 

(4402) 

Лична карта рег. бр. 11617, серија бр. 0708127 
издадена од СВР — Тетово на име Љутви Амит 
Рецепи, е. Пирок, Тетовско. (4403) 

Лична карта рег. бр. 9633, серија бр. 0334420 
издадена од СВР — Титов Велес на име Борка 
Андон Економова, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 118 
Тетово. (4404) 

Лична карта рег. бр. 1376, серија бр. 0276088 
издадена од СВР — Тетово на име Зеќија Мустафа 
(Шокор) Козар, Тетово. (4405) 

Лична карта рег. бр. 1550/56, серија бр. 01434532 
издадена од СВР — Бихаќ на име Батија Селим 
Ахметовић ул. „Т. Диноски" бр. 85, Тетово. (4406) 

Лична карта рег. бр. 25696, серија бр. 0032859 
издадена од СВР — Скопје на име Цана Петре 
Темелковска, ул. „Јадранска" бр. 2, Тетово. (4407) 

Лична карта рег. бр. 4273, серија бр. 0664533 
издадена од СВР — Тетово на име Исак Тефика 
Абдули, е. Боговиње, Тетовско. (4408) 

Лична карта рег. бр. 8281, серија бр. 0534397 
издадена од СВР — Куманово на име Б л а ж о Л. 
Стефановски, ул. „Павле Станков" бр. 13, Кума-
ново. (4409) 

Лична карта рег. бр. 10981, серија бр. 0556870 
издадена од СВР — Куманово на име Коста Ј . 
Младеновски, ул. „15 мај" бр. 11, Куманово. (4410) 

Лична карта рег. бр. 10356, серија бр. 0012710 
издадена од СВР — Битола на име Велика Петко 
Трајковска, ул. „Караорман" бр. 1, Битола. (4411) 

Лична карта рег. бр. 4822, серија бр. 0037533 
издадена од СВР — Струга на име Дукадинка 
Пере (Јаковческа) Велоска, е. 'Ржаново, Струга. 

(4412) 
Лична карта рег. бр. 6922, серија бр. 0039633 

издадена од СВР —- Струга на име Абедин Абедин 
Ала, е. Г. Татеши, Струга. (4413) 

Лична карта рег. бр. 529, серија бр. 0127437 
издадена од СВР — Битола на име Ристо Цветко 
Димовски, ул. „Цв. Димов" бр. 48, Битола. (4414) 

Лична карта рег. бр. 178, серија бр. 0145135 
на име Панда Андрееска, ул. „Крсте Спиркоски" 
бр. 8, Прилеп. (4415) 

Лична карта рег. бр. 15254, серија бр. 0154251 
издадена од СВР — Прилеп на име Верка Шуку-
роска, е. Варош, Прилеп. (4416) 

Лична карта рег. бр. 16626, серија бр. 0536260 
издадена од СВР — Куманово на име Јован Стој-
ман Симиновиќ, ул. „Доне Божинов" бр. 52, Кума-
ново. (4417) 

Лична карта рег. бр. 290, серија бр. 0632800 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Дана 
Петко (Додевска) Пешевска, е. Радибуш, Кр. Па-
ланка. (4418) 

Лична карта рег. бр. 2569, серија бр. 0747084 
издадена од СВР — Кичево на име Крсте Велко 
Андревски, Кичево. (4419) 

Лична карта рег. бр. 3042, серија бр. 0739952 
издадена од СВР — Кичево на име Ѓорѓија Јован 
ѓорѓиовски, е. Велмевци, Кичево. (4420) 

Лична карта рег. бр. 18569, серија бр. 0336987 
издадена од СВР — Титов Велес на име Боше 
Митрев Волчев, е. Криволак, Кавадарци. (4421) 
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Лична карта рег. бр. 1578, серија бр. 0361189 
на име Лозана Илиева Трифунова, с. Клисура, 
Кавадарци. (4422) 

Лична карта рег. бр. 38324, серија бр. 0693589 
издадена од СВР — Тетово на име Јован Јордан 
Петровски, ул. „ЈНА" бр. 2, Тетово. (4423) 

Лична карта рег. бр. 1638, серија бр. 0778753 
на име Момир Александров Несторовски, е. Бе-
ловиште, Тетовско. (4424) 

Личка карта рег. бр. 1595, серија бр. 0778910 
на име Милица Живкова Спировска, е. Лешок, 
Тетовско. (4425) 

Лична карта рег. бр. 238992, серија бр. 139036 
издадена од СВР — Загреб на име Алит Јонуз 
Алитовиќ, е. Камењане, Тетовско. (4426) 

Лична карта рег. бр. 33651, серија бр. 0689705 
издадена од СВР — Тетово на име Назлије Ариф 
(Ебиб) Бејтули, ул. „К. Ј. Питу" бр. 20, Тетово. 

(4427) 
Лична карта рег. бр. 15131, серија бр. 0711641 

издадена од СВР — Гостивар на име Емин Мурат 
Сејдини, с. Србиново, Гостивар. (4428) 

Лична карта рег. бр. 3121, серија бр. 0424435 
издадена од СВР — Штип на име Мите Сенев 
Јованов, ул. „Пиринска" бр. 94, Штип. (4429) 

Лична карта рег. бр. 3427, серија бр. 0281889 
издадена од СВР — Штип на име Андон Тодоров 
Хаџи Андов, ул. „К. Планина" бр. 37, Штип. (4430) 

Лична карта рег. бр. 922, серија бр. 0153722 
издадена од СВР — Берово на име Димитар Леф-
тер Ковачовски, е. Смојмирово, Берово. (4431) 

Лична карта рег. бр. 18378, серија бр. 0714988 
издадена од СВР — Тетово на име Калош Алиов 
Шабани, е. Гурѓевиште, Тетовско. (4432) 

Лична карта рег. бр. 16881, серија бр. 0130581 
издадена од СВР — Дебар на име Муамет Абду-
раман Мустафоски, е. Д. Косоврасти, Дебар. (4433) 

Лична карта рег. бр!". 104485, серија бр. 0254949 
издадена од СВР — Скопје на име Кирил Димитар 
Блажевски, Скопје. (3693) 

Лична карта рег. бр. 5776, серија бр. 0003586 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Стефан Богатинов, Скопје. (3694) 

Лична карта рег. бр. 53525, серија бр. 0036913 
издадена од СВР — Скопје на име Радмила Апос-
тол Белкова, Скопје. (3695) 

Лична карта рег. бр. 31601, серија бр. 0023232 
издадена од СВР — Скопје на име Трипун Иљо 
Весковски, Скопје. (3696) 

Лична карта рег. бр. 13887, серија бр. 0590357 
издадена од СВР — Скопје на име Стоилко Ристо 
Ливриниќ, Скопје. (3697) 

Лична карта рег. бр. 16492, серија бр. 0593012 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Стојан Маневски, Скопје. (3698) 

Лична карта рег. бр. 117151, серија бр. 0436203 
издадена од СВР — Скопје на име Стеван Стојко 
Мишевски, Скопје. (3699) 

Лична карта рег. бр. 40323, серија бр. 0656238 
издадена од СВР — Скопје на име Томо Павле 
Николовски, Скопје. (3700) 

Лична карта рег. бр. 53836, серија бр. 0039245 
издадена од СВР — Скопје на име Гиго Богдан 
Петковски, Скопје, (3701) 

Лична карта рег. бр. 101437, серија бр. 0205137 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Тасе 
Петровски, Скопје. (3702) 

Лична карта рег. бр. 21440, серија бр. 0597561 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Цветко 
Ристовски, Скопје. (3703) 

Лична карта рег. бр. 114356, серија бр. 0252933 
издадена од СВР — Скопје! на име Славко Вла-
димир Симовски, Скопје. (3704) 

Лична карта рег. бр. 8486, серија бр. 0006999 
издадена од СВР — Скопје на име Драгомир Јован 
Смиљковски, Скопје. (3705) 

Лична карта рег. бр. 93077, серија бр. 0253022 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Ангел 
Стојановски, Скопје. (3706) 

Лична карта рег. бр. 15162, серија бр. 0011830 
издадена од СВР — Скопје на име Павле Петар 
Стојановиќ, Скопје. (3707) 

Лична карта рег. бр. 20119, серија бр. 0064009 
издадена од СВР — Скопје на име Симо Вељо 
Тодоровски, Скопје. (3708) 

Лична карта рег. бр. 44282, серија бр. 0603222 
издадена од СВР — Скопје на име Војо Тодор 
Трајковски, Скопје. (3709) 

Лична карта рег. бр. 136056, серија бр. 0439259 
издадена од СВР — Скопје на име Десанка Нестор 
Цветановска, Скопје. (?710) 

Лична карта рег. бр. 8718, серија бр. 0593128 
издадена од СВР — Цитина на име Хамза Бектеш 
Ајдари, Скопје. (3711) 

Лична карта рег. бр .214, серија бр. 0259577 
издадена од СВР — Скопје на име Уко Рамадан 
Ајризов, Скопје. (3712) 

Лична карта рег. бр. 13439, серија бр. 0201311 
издадена од СВР — Скопје на име Јашар Бајрам 
Велиовски, Скопје. (3713) 

Лична карта рег. бр. 61163, серија бр. 0606613 
издадена од СВР — Скопје на име Мухамед Ариф 
Дурмиш, Скопје. (3714) 

Лична карта рег. бр. 6311, серија бр, 0616882 
издадена од СВР — Скопје на име Шефки Неби 
Ибрахим, Скопје. (3715) 

Лична карта рег. бр. 70127, серија бр. 0621759 
издадена од СВР — Скопје на име Фериз Рамадан 
Лесковица, Скопје. (3716) 

Лична карта рег. бр. 50207, серија бр. 0036084 
издадена од СВР — Скопје на име Етем Ибро 
Омерагић Скопје. (3717) 

Лична карта рег. бр. 30959, серија бр. 0025104 
издадена од СВР — Скопје на име Невена Блажо 
Белковска, Скопје. (3815) 

Лична карта рег. бр. 26412, серија бр. 0021300 
издадена од СВР — Скопје на име Трифун Трајко 
Велковски, Скопје. (3816) 

Лична карта рег. бр. 41437, серија бр. 0658738 
издадена од СВР — Скопје на име Верица Петар 
Вишнова, Скопје. (3817) 

Лична карта рег. бр. 71882, серија бр. 0608819 
издадена од СВР — Скопје на име Душанка Трајко 
Вуичиќ, Скопје. (3818) 

Лична карта рег. бр. 125370, серија бр. 0518307 
издадена од СВР — Скопје на име Драган Вла-
димир Вучидолов, Скопје. (3819) 



б март 1964 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 8 — Стр. 159 

Лична карта рег. бр. 1400565, серија бр. 0437255 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Трајко 
Дичовски, Скопје. (3820) 

Лична карта рег. бр. 106398, серија бр. 0469687 
издадена од СВР — Скопје на име Владимир Ми-
лакије Дојчинов, Скопје. (3821) 

Лична карта рег. бр. 31729, серија бр. 0027643 
издадена од СВР — Скопје на име Евдокија Бла-
гоја Георгиева, Скопје. (3822) 

Лична карта рег. бр. 31731, серија бр. 0032841 
издадена од СВР — Скопје на име Евица Стојкова 
Георгиева, Скопје. (3823) 

Лична карта рег. бр. 46713, серија бр. 0606896 
издадена од СВР — Скопје на име Мирослав Ла-
зар Ѓорѓиевиќ, Скопје. (3824) 

Лична карта рег. бр. 73063, серија бр. 0201297 
издадена од СВР — Скопје на име Олга Милош 
Ичевска, Скопје. (3825) 

Лична карта рег. бр. 47732, серија бр. 0629968 
издадена од СВР — Скопје на име Бељан Трајко 
Огненовски, Скопје. (3826) 

Лична карта рег. бр. 59096, серија бр. 0046883 
издадена од СВР — Скопје на име Павлина Димче 
Петрушева, Скопје. (3827) 

Лична карта рег. бр. 13377, серија бр. 0017353 
издадена од СВР — Скопје на име Павлина Јоше 
Симова, Скопје. (3828) 

Лична карта рег. бр. 15076, серија бр. 0011956 
издадена од СВР — Скопје на име Трајко Томе 
Стефановски, Скопје. (3829) 

Лична карта рег. бр. 3894, серија бр. 0590524 
издадена од СВР — Скопје на име Ѓорѓија Стевче 
Стојановски, Скопје. (3830) 

Лична карта рег. бр. 66871, серија бр. 0657690 
издадена од СВР — Скопје на име Михајло Илија 
Стојанов, Скопје. (3831) 

Лична карта рег. бр. 8216, серија бр. 0619177 
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Томо 
Таневски, Скопје. (3832) 

Лична карта рег. бр. 124090, серија бр. 0436556 
издадена од СВР — Скопје на име Велимир Стојко 
Тасковић Скопје. (3833) 

Лична карта рег. бр. 4358, серија бр. 0492885 
издадена од СВР — Скопје на име Илија Мето-
дија Темков, Скопје. (3834) 

Лична карта рег. бр. 131430, серија бр. 0509657 
издадена од СВР — Скопје на име Васка Тодор 
Трајковска, Скопје. (3835) 

Лична карта рег. бр. 35924, серија бр. 0027786 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Панче 
Трифуновски, Скопје. (3836) 

Лична карта рег. бр. 6989, серија бр. 0618184 
издадена од СВР — Скопје на име Христо Тодор 
Џоровски, Скопје. (3837) 

Лична карта рег. бр. 2655, серија бр. 0291675 
издадена од СВР — Скопје на име Сандо Андо-
нов Шаламанов, Скопје. (3838) 

Лична карта рег. бр. 94088, серија бр. 0626025 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Пандо 
Шиперковски, Скопје. (3839) 

Лична карта рег. бр. 71812, серија бр. 0608822 
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Горѓи 
Ампова, Скопје. (3840) 

Лична карта рег. бр. 2024, серија бр. 0004472 
издадена од СВР — Скопје на име Секо Аврам 
Андоновски, Скопје. (3841) 

Лична карта рег. бр. 21443, серија бр. 0597564 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Томе 
Бошковски, Скопје. (3842) 

Лична карта рег. бр. 17623, серија бр. 0714233 
издадена од СВР — Гостивар на име Књазе Јефто 
Вељановски, Скопје. (3843) 

Лична карта рег. бр. 2524, серија бр. 028956 
издадена од СВР — Скопје ка име Коста Илија 
Гацев, Скопје. (3844) 

Лична карта рег. бр. 53973, серија бр. 0039305 
издадена од СВР — Скопје на име Цветан Наско 
Димовски, Скопје. (3845) 

Лична карта рег. бр, 8670, серија бр. 0005573 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Живко 
Живиќ, Скопје. (3846) 

Лична карта рег. бр. 65657, серија бр. 0654839 
издадена од СВР — Скопје на име Михајло Борис 
Никовски, Скопје. (3847) 

Лична карта рег. бр. 70294, серија бр. 0621883 
издадена од СВР — Скопје на име Трајанка Крсто 
Кекенова, Скопје. (3848) 

Лична карта рег. бр. 11684, серија бр. 0040253 
издадена од СВР — Скопје на име Петранка Слав-
ко Кнежевиќ, Скопје. (3849) 

Лична карта рег. бр. 5390, серија бр. 0345900 
издадена од СВР — Т. Велес на име Атанас Ни-
колов Костов, Скопје. (3850) 

Лична карта рег. бр. 68358, серија бр. 0621167 
издадена од СВР — Скопје на име Сотирка Ноне 
Кунгулова, Скопје. (3851) 

Лична карта рег. бр. 13838, серија бр. 0016780 
издадена од СВР — Скопје на име Иван Марко 
Лазаровски, Скопје. (3852) 

Лична карта рег. бр. 118946, серија бр. 0514383 
издадена од СВР — Скопје на име Василка Живко 
Личевска, Скопје. (3853) 

Лична карта рег. бр. 46121, серија бр. 0605338 
издадена од СВР — Скопје на име Лимона Димче 
Л ол ева, Скопје. (3854) 

Лична карта рег. бр. 14301, серија бр. 0590891 
издадена од СВР — Скопје на име Петко Нешов 
Марковски, Скопје. (3855) 

Лична карта рег. бр. 38852, серија бр. 0034814 
издадена од СВР — Скопје на име Богдан Тодор 
Матевски, Скопје. (3856) 

Лична карта рег. бр. 36435, серија бр. 0026717 
издадена од СВР — Скопје на име Илинка Јордан 
Миновска, Скопје. (3857) 

Лична карта рег. бр. 63369, серија бр. 0068944 
издадена од СВР — Скопје на име Љупчо Трајков 
Митровски, Скопје. (3858) 

Лична карта рег. бр. 87802, серија бр. 0623715 
издадена од СВР — Скопје на име Санде Најнов 
Митов, Скопје. (3859) 

Лична карта рег. бр. 20803, серија бр. 0048058 
издадена од СВР —• Скопје на име З а ф и р Атанас 
Петровски, Скопје. (3860) 

Лична карта рег. бр. 31936, серија бр. 0660367 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Киро 
Стојановски, Скопје. (3861) 
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Лична карта рег. бр. 6998, серија бр. 0330608 
издадена од СВР — Титов Велес на име Борис 
Илиов Тодоровски, Скопје. (3862) 

Лична карта рег. бр. 1858, серија бр. 0287868 
издадена од СВР — Брод на име Миливоја Боше 
Трајановски, Скопје. (3863) 

Лична карта рег. бр. 107354, серија бр. 0255561 
издадена од СВР — Скопје на име Селатин Камил 
Азем, Скопје. (3864) 

Лична карта рег. бр. 60619, серија бр. 0047563 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Сретен 
Ацевска, Скопје. (3865) 

Лична карта рег. бр. 20518, серија бр. 0064327 
издадена од СВР — Скопје на име Трајко Панков 
Бурков, Скопје. (3866) 

Лична карта рег. бр. 63374, серија бр. 0068939 
издадена од СВР — Скопје на име Ангел Стојан 
Димовски, Скопје. (3867) 

Лична карта рег. бр\. 95110, серија бр. 0253086 
издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Томе 
Димитриевски, Скопје. (3868) 

Лична карта рег. бр. 18640, серија бр. 0039762 
издадена од СВР — Скопје на име Софка Јован 
Димовска, Скопје. (3869) 

Лична карта рег. бр. 94649, серија бр. 0203609 
из дадена од СВР — Скопје на име Цвета Горѓи 
Јованова, Скопје. (3870) 

Лична карта рег. бр, 88822, серија бр. 0630760 
издадена од СВР — Скопје на име Борислав Тодор 
Миевски, Скопје. (3871) 

Лична карта рег. бр. 6363, серија бр. 0582384 
издадена од СВР — Скопје на име Тасе Младе-
новски, Скопје. (3872) 

Лична карта рег. бр. 98923, серија бр. 0611024 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Стојко Николовски, Скопје. (3873) 

Лична карта рег. бр. 22400, серија бр. 0066130 
издадена од СВР — Скопје на име Тодор Дончо 
Петрушевски, Скопје. (3874) 

Лична карта рег. бр. 100528, серија бр. 0485083 
издадена од СВР — Скопје на име Благој Милан 
Попов, Скопје. (3875* 

Лична карта рег. бр. 18516, серија бр. 0594636 
издадена од СВР — Скопје на име Петко Тоше 
Прцковски, Скопје. (3876) 

Лична карта рег. бр. 83192, серија бр. 0058826 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Блажо 
Стефанова, Скопје. (3877) 

Лична карта рег. бр. 82101, серија бр. 0060010 
издадена од СВР — Скопје на име Јованче Мите 
Тодоровски, Скопје. (3878) 

Лична карта рег. бр. 14410, серија бр. 0013513 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Благоја 
Трајковски, Скопје. (3879) 

Лична карта рег. бр. 96146, серија бр. 0259845 
издадена од СВР — Скопје на име Михајло Ди-
митар Тричковски, Скопје. (3880) 

Лична карта рег. бр. 21113, серија бр. 0049124 
издадена од СВР — Скопје на име Иван Атанас 

Хаџитолев, Скопје. (3881) 
Лична карта рег. бр. 19932, серија бр. 0264335 

издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Јосиф 
Дајковски, Скопје. (3882) 

Лична карта рег. бр, 96189, серија бр. 0260045 
издадена од СВР — Скопје на име Ашмет Трајан 
Амет, Скопје. (3883) 

Лична карта рег. бр. 95516, серија бр. 0255721 
издадена од СВР — Скопје на име Муамер Аљуш 
Бекиров, Скопје. (3884) 

Лична карта рег. бр. 68498, серија бр. 0620627 
издадена од СВР — Скопје на име Вадет Ферат 
Весел, Скопје. (3885) 

Лична карта рег. бр. 62803, серија бр. 0067618 
издадена од СВР — Скопје на име Салије Асан 
Зекир, Скопје. (3886) 

Лична карта рег. бр. 94228, серија бр. 0206204 
издадена од СВР — Скопје на име Ќемал Ракип 
Зумбер, Скопје. (3887) 

Лична карта рег. бр. 66071, серија бр. 0655966 
издадена од СВР — Скопје на име Ајдин Сакип 
Рамадан, Скопје. (3888) 

Лична карта рег. бр. 3642, серија бр. 0783874 
издадена од СВР — Скопје на име Осман Беќир 
Рамадани, Скопје. (3889) 

Лична карта рег. бр. 1782, серија бр. 0394301 
издадена од СВР — Штип еа име Јанко Панајот 
Зафировски, Скопје. ~ (3890) 

Лична карта рег. бр. 94744, серија бр. 0204414 
издадена од СВР — Скопје на име Стеван Коле 
Јовановски, Скопје. (3891) 

Лична карта рег. бр. 47135, серија бр. 0623361 
издадена од СВР — Скопје на име Коста Мито 
Капсарев, Скопје. (3892) 

Лична карта рег. бр. 101464, серија бр. 0205445 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Томо 
Кожаровски, Скопје. (3893) 

Лична карта рег. бр. 40465, серија бр. 0656401 
издадена од СВР — Скопје на име Ники Тодор 
К л и с а р о в а , Скопје. (3894) 

Лична карта рег. бр. 72663, серија бр. 0519929 
издадена од СВР — Скопје на име Душка Ристо 
Крстева, Скопје. (3895) 

Лична карта рег. бр. 41767, серија бр. 0659587 
издадена од СЕЌР — Скопје на име Љубомир Ангел 
Крстевски, Скопје. (3896) 

Лична карта рег. бр. 39496, серија бр. 0049833 
издадена од СВР — Скопје на име Фатима Реџеп 
Адем, Скопје. (3397) 

Лична карта рег. бр. 58560, серија бр. 0254246 
издадена од СВР — Скопје ша име Нијази Исмаил 
Ајдаров, Скопје. (3898) 

СОДРЖИНА 
Страна 

31. Решение за утврдување списокот на струч-
њаци за вршење здравствена контрола на 
објектите за производство на посад очен 
материјал во 1964 година — — — — — 145 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах 51. Тел. 24-76. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод »»Гоце Делчев" — Скопје. 


