
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата 
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2.200 дин. Овој број чини 96 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

250. 
На основа член  22 од Законот за  насочување 

и употреба на средствата на Републиката („Служ-
бен  весник на СРМ" бр.  2/64), Извршниот  совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД КЕ 
СЕ КРЕДИТИРААТ ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО 

ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА 
ИЗГРАДБА 

I. Стопанската банка на СР Македонија, од 
средствата на РИФ, ќе ги кредитира пречекорува-
њата во трошоците  на инвестиционата изградба 
доколку настанале како последица на применува-
њето на одделни сојузни  прописи  или во други 
определени  случаи  односно за  определени  намени 
предвидени со оваа одлука и тоа: 

1. Поради применување  на сојузни  прописи 
ако дошло  до промена: 

— на цените на увозната опрема  или на инве-
стиционите работи поради измена  на царинската 
тарифа, тарифата на данокот на прометот при 
увозот  или девизните  курсеви: 

— на транспортните тарифи. 
2. По оцена на Банката, ако е неопходно да 

се изврши: 
— измена  на земјата  увозничка  од ' која се 

врши  увозот; 
— преориентација на домашна  наместо увозна 

опрема. 
3. За покривање на пречекорувањата  наста-

нати поради виша  сила. 
4. За покривање на соодветниот дел на уче-

ството од признаеното  пречекорување  по креди-
тите од Општиот  инвестиционен фонд во кој се 
учествува  со средствата на Републичкиот  инве-
стиционен фонд. 

5. За пречекорувањата  кај производните  об-
јекти и долгогодишните  насади во областа на зем-
јоделството кои произлегле  од движењето на це-
ните. 

6. За пречекорувањата  кај објектите наменети 
за  развој  на странскиот туризам  во оправдани 
случаи,  а според оцена на Банката. 

I 
7. Кредитирањето на пречекорувањата  на оо-

јектите под 5 и 6 од претходната точка  ќе се врши 
доколку кредитите се одобрени до 31 март 1964 
година. 

П. Кредитирањето на пречекорувањата  што  на-
станале поради случаите  предвидени во оваа од-

лука, ќе се врши  под истите услови под кои е одо-
брен  и основниот кредит. 

Ш.  Кредитите за  пречекорувањата  ќе се одо-
бруваат од средствата предвидени за  соодветната 
област во Законот за  насочување  и употребата на 
средствата на Републиката. 

IV. Се  овластува Републичкиот  секретаријат 
за  финансии  по потреба да донесува поблиски 
прописи  за  спроведување на оваа одлука. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен  весник на Социјалис-
тичка  Република Македонија". 

Бр. 09-2354/2 
23 ноември  1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот  совет, 
Александар Грличков, е. р. 

251. 
На основа член  9 од Уредбата за  н а т а л и за 

вонредна работа и нарочити  успеси  во работата, и 
за  надоместоците за  прекувремена  работа на служ-
бениците на државните органи („Службен  лист на 
ФНРЈ" бр.  26/59, 24/60 и 3/62), Извршниот  совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 

1. Новогодишна  награда за  1964 година ќе се 
исплати на службениците и работниците на репуб-
личките  државни органи во редовен работен однос, 
како и на хонорарните службеници запослени  со 
полно работно време  и тоа: 

а) во висина на месечната  плата на оние кол 
во 1964 година поминале  во служба  преку седум 
месеци; 

б)  50% од месечната  плата на оние кои во 1964 
година поминале  во служба  од три до седум месеци. 

2. Новогодишна  награда не им  припаѓа  на слу-
бениците и работниците на кои службата им  пре-
станала по член  92 став 1 точка  5 или 6 по член  137 
став 1 точка  4, 5 или 6 од Законот за  јавните служ-
беници. 

3. Под плата, во смисла на оваа одлука, се под-
разбираат  сите редовни примања  кои според по-
стојните прописи  се сметаат како плата. 

4. На новогодишната  награда ќе се пресмета и 
плати основен придонес за  инвалидско осигурува-
ње и основен придонес за  пензиско  осигурување. 
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5. Исплатата на новогодишната  награда на 
службениците и работниците на републичките  др-
жавни  органи ќе се и звр ши  во декември 1964 годи-
на на товар на средствата на Републичкиот  буџет 
за  1964 година. 

6. Највисокиот орган на управување на устано-
вите кои се основани од републички  органи може 
да одлучи  да се исплати новогодишна  награда иа 
службениците и работниците ако на нив се приме-
нуваат одредбите за  платите од Законот за  јавните 
службеници. Во  овој случај  исплатата на нового-
дишната  награда може  да се и звр ши  од средствата 
за  лични  расходи предвидени со финансискиот план 
или од средствата на соодветен фонд на устано-
вата. 

7. Се  овластува Републичкиот  секретар за  бу-
џет и организација  на управата, по потреба, да дава 
упатства на кои републички  органи и установи, ка-
ко и на кои службеници и работници во тие органи 
и установи, се применува  оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен  весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-2591/2 
4 декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот  совет, 
Александар Грличков, с. р. 

252. 
На основа член  21 став 1 точка  2 од Законот 

за  организација  и финансирање  на социјалното 
осигурување („Службен  лист на ФНРЈ" бр.  22/62) 
и член  80 став 2 од Законот за  здравственото оси-
гурување („Службен  лист на ФНРЈ" бр.  22/62), Со-
бранието на Републичката  заедница за  социјално 
осигурување на работниците на својата седница 
одржана на ден 9-Х1-1964 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУ-
ВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
I. Висината  на надоместокот на трошоците  ?а 

исхрана и сместување за  време  на патувања и 
Престој во друго место во врска со остварувањето 
здравствена за штита  што  им  припаѓа  на осигуре-
ните лица, ја утврдуваат собранијата на комунал-
ните заедници за  социјално осигурување. 

II. Висината  на надоместокот на трошоците  од 
точката I од оваа одлука, не може  да биде пониска 
I. тоа: 

а) во рамките на око лиј ата од — 1.000 дин. 
б)  во сите други места, освен 

републичките  центри од — — 1.500 дин. 
в) во сите републички  центри од — 2.000 дин. 
Ш.  Ако осигуреникот не преноќува  за  време 

на патувањето, износот  на дневницата се намалува 
за  30%. 

IV. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи  одлуката бр.  2199/1 
од 22-У1-1962 година. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен  весник на СРМ", а ќе 
се применува  од 1 јануари 1965 година. 

Број 2882/1 
9 ноември  1964 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко Ѓорѓиев, е. р. Михајло Апостолски, с, р. 

253. 
На основа член  21 став 1 точка  2 од Законот 

за  организација  и финансирање  на социјалното 
осигурување („Службен  лист на ФНРЈ" бр.  22/62) 
и член  85 точка  2 од Законот за  здравственото оси-
гурување („Службен  лист на ФНРЈ" бр.  22/62), 
Собранието на Републичката  заедница за  социјал-
но осигурување на работниците на својата седница 
одржана на 9-Х1-1964 година ја донесува следнава 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО 

ЛИЦЕ 
I. Износот  на надоместокот на трошоците  за 

закоп  на осигурено лице што  го утврдуваат собра-
нијата на комуналните заедници за  социјално оси-
гурување, не може  да биде помал  од 20.000.— ди-
нари. 

II. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи  одлуката на Собра-
нието број  2197/1 од 22 јуни 1962 година. 

Ш.  Оваа одлука влегува во сила со објавува-
њето во „Службен  весник на СРИ", а ќе се при-
менува  сд 1 јануари 1965 година. 

Број 02-3061/1 
9 ноември  1964 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко Ѓорѓиев, е. р. Михајло Апостолски, с. р. 

О/ласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот  секретаријат за  внатрешни  ра-
боти на СРМ, со решението  број  20-17838 од 21 ок-
томври 1964 година, ја одобри промената на фа-
ми  лиј арното име  на Стамболжијовска Душанка, 
родена на 15 април  1Ѕ40 година »во село Смилево, 
Битолска околија, од татко Стојче  и мајка Спа-
сија, така што  во иднина фамилијарно^)  име  ќе и 
гласи Јаковлевска. 

Оваа промена  важи  од денот на објавувањето 
во „Службен  весник на СРМ". (5'26) 

Републичкиот  секретаријат за  внатрешни  ра-
боти на СРМ, со решението  број  20-17566/1 од 
14 октомври 1964 година, ја одобри промената на 
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роденото име,̂  на Талева Вангелија,  родена на 
5 август 1939 година во село Нижеполе,  Битолска 
околија, од татко Јован и мајка Марија, така што 
во иднина роденото име  ќе и гласи Ангелина. 

Оваа промена  важи  од денот на објавувањето 
во „Службен  верник на СРМ". (546) 

Републичкиот  секретаријат за  внатрешни  ра-
боти на СРМ, со решението  број  20-18087/1 од 
24 октомври 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име  на Стој невски Станојко, роден на 
6 септември  194Р година во село Градец, Куманов-
ска сколија ; од татко Димитрија  и мајка Роска, 
така ипо  во иднина роденото име  ќе му  гласи 
Борис. 

Оваа промена  важи  од денот на објавувањето 
во „Службен  весник на СРМ". (548) 

Републичкиот  секретаријат за  внатрешни  ра-
боти на СРМ, со решението  број  20-18977 од 19 но-
ември  1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарната име  на Јовановски Бранко, роден на 
15 декември 1935 гс дина во село Вржегрнце,  Ку-
мановска околија, од татко Јовановски Никола и 
мајка ј Петра, така што  во иднина фамилијарно™ 
име  ќе му  гласи Стојмановсги. 

Оваа промена  важи  од денот на објавувањето 
во „Службен  весник на СРМ". (549) 

Републичкиот  секретаријат за  внатрешни  ра-
боти на СРМ, со решението  број  20-18478/1-1964 го-
дина, ја одобри промената на роденото име  на 
Махмуд ов Енвер, реден на 27 април  1943 година 
во село Нижеполе,  Битолска околија, од татко 
Дилавер и мајк:. Наџи, така што  во иднина роде-
ното име  ќе му  гласи Мемецали. 

Оваа промена  важи  од денот на објавувањето 
во „Службен  весник на СРМ". (550) 

Републичкиов  секретаријат за  еп: трепти ра-
боти на СРМ, со решението  број  20-18387/1 од 29 
октомври 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарно™  име  н^ Михов Крсто, роден на ден 
26 септември  1936 година во село Ресава, Титовве-
лешка  околија, од татко Ило и мајка Драга, така 
што  во иднина фами  лиј арното име  ќе му  гласи 
Кузманов«***. 

О в п р о м е н а  важи  од денот на објавувањето 
во „Службен  весник на СРМ". (551) 

Републичкиот  секретаријат за  внатрешни  ра-
боти на СРМ, со решението  број  20-20009 од 17. XI. 
1964 година, ја одобри промената на личното  име 
на Ристовски Јован, роден на 8 јануари 1917 го-
дина во град Куманово, од татко ѓорѓи  и мајка 
Андонија, така што  во иднина личното  име  ќе му 
гласи Бајрактаров««* Иван. 

Ов'?л промена  важи  од денот на објавувањето 
во „Службен  весник на СРМ". (552) 

Републичкиот  секретаријат за  внатрешни  ра-
боти на СРМ, со решението  број  20-18642 од 19 но-
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ември  1964 година, ја одобри промената на ли ч-
ното име  на Димова  Анѓа, родена на 10 октомври 
1945 година во село Баница, Титоевелешка  око-
лија, од татко Тодор и мајка Донка, така што  во 
иднина личното  име  ќе и гласи Ангелова Анге-
лина. • 

Оваа промена  важи  од денот на објавувањето 
во „Службен  весник на СРМ". (553) 

Републичкиот  секретаријат за  внатрешни  ра-
боти на СРМ, со решението  број  20-16351/1 од 
22 септември  1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарно™  име  на Јанев Благоја, роден на 
27 март 1941 година во село Горно Чичево,  Скопска 
околија, од татко Тодор и мајка Зденка, така што 
во иднина фамилијарното име  ќе му  гласи Мила-
новски. 

Оваа промена  важи  од денот на објавувањето 
во „Службен  весник на СРМ". (556) 

Републичкиот  секретаријат за  внатрешни  ра-
боти на СРМ, со решението  број  20-19233 од 9 но-
ември  1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име  на Исајловски Драшко,  роден на 
ден 9 септември  1939 година во град Тетово, од 
татко Коста и мајка Ленка, така што  во иднина 
фамилијарното име  ќе му  гласи Исаевски. 

Оваа промена  важи  од денот на објавувањето 
во „Службен  весник на СРМ". (557) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ  СУД ВО  БИТОЛА 

При овој суд е покрената постапка за  прогла-
сување на неважни  загубени  ба зирани  чекови  бр. 
АД-998960 и бр.  АД-998961 бланко потпишани  од 
овластени лица и удрен печат  во тркалеста форма 
ед страна на Претпријатието за  откуп, производ-
ство, обработка и продажба  на тутун — Битола. 

Се  повикува секој оној што  ги притежава чте-
ковите по било  кој основ, да се јави на судот или 
да стави приговор  против поништувањето  им  во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен  весник нс СРМ". Во  противно, по истекот на 
наведениот рок, чековите  ќе се сметаат за  пони-
штени. 

Од Општинскиот  суд во Битола, Р. бр.  372/64. 
I (554) 

При  овој суд е покрената постапка за  прогла-
сување на неважен  загубениот  чек  бр.  196481, и з-
даден од Комуналната банка во Битола на име 
Благоја Јовановски од Битола, вредност на чекот 
12.000 динари. 

Се  повикува секој оној што  го притежава че-
кот по било  кој основ да јави на судот или да 
стави приговор  против поништувањето  му  во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". Во  противно по истекот на наве-
дениот рок, чекот  ќе се смета за  поништен. 

Од Општинскиот  суд во Битола, Р. бр.  258/64. 
(555) 
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ОПШТИНСКИ  СУД ВО  РЕСЕН 

При Општинскиот  суд во Ресен подигната е 
оставинска постапка по оставината на пок. Трај-
о в а , род. Милевска Васа,  бивша  од село Јан-
ковец. * 

Се  поканува наследникот Георги  Илиев Трам-
певски, роден во село Јанковец, а сега со непо-
знато  местопребивалиште  во Јужна  Америка,  да 
се јави во Општинскиот  суд во град Ресен, за  да-
вање наследничка  и з јава  во рок од една година 
од објавувањето на огласот во „Службен  весник 
на СРМ". Во  противно оставината ќе се расправи 
во негово отсуство. 

Од Општинскиот  суд во Ресен, О. бр.  92/64 (547) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Во  регистарот на установите со самостојно фи-

нансирање на Собранието на општината  Гевгелија, 
рег. бр.  3, книга I, е запишана  установата под на-
зив:  Здравствен дом — Гевгелија. Предмет на ра-
ботењето на установата е: лекување на болни на 
територијата на општината  Гевгелија. 

Установата е основана од Собранието на оп-
штината  Гевгелија, број  02-746/1 од 3. Ш.  1964 год. 

Орган надлежен за  работите и задачите  на 
установата е Органот за  народно здравје  на Со-
бранието на општината  Гевгелија. 

Установата ќе ја потпишува  д-р Александар 
Сингер  и Митрова Пројка, книговодител. 

Бр. 02-3415/1-64 од Собранието на општината 
Гевгелија. (1399) 

Собранието на општината  Крушево  со ре ше-
нието број  02-2194 од 9. X. 1964 година и звр ши  про-
мена  во регистарот на установите со самостојно 
финансирање  на страна 1, рег. бр.  3, и го запиша 
следното: Доаѓа Матев Шули,-  досегашен  раково-
дител на Установата за  комунални служби  — 
Крушево,  е разре шен  од должност и му  преста-
нува правото за  потпишување. 

За потписник на установата е назначен  Крс-
тески Димов  Милан, сегашен  раководител. 

Од Собранието на општината  Крушево.  (1501) 

Собранието на општината  Крушево,  со реше-
нието број  02-1731 од 25. IX. 1964 година, и звр ши 
промена  во регистарот на установите со самостојно 
финансирање  на страна 2, рег. бр.  4 и го запиша 
следното: Д-р Хаџи-Лега Матеја, досегашен  упра-
вител на Здравствената станица со стационар — 
Крушево,  е ра зре шен  од должност и му  преста-
нува правото за  потпишување. 

За потписник на Здравствената станица е на-
значен  д-р Дика Христа, сегашен  управител. 

Од Собранието на општината  Крушево.  (1446) 

Во  регистарот на установите со самостојно 
финансирање  на страна 3, рег. бр.  3 е запишано 
следното: 

18 декември 1964 

1. Капацитетот на Клиниката за  детски бо-
лести во Скопје, се проширува  со уште  еден ста-
ционар од 150 кревети, во Горче  Петров II, кој е 
добиен како подарок од Шведското  друштво  „Спа-
сете ги децата". 

2. Новиот стационар во Горче  Петров II е со-
ставен дел на Клиниката за  детски болести во 
Скопје, како неј зина  организациона  единица. 

3. Називот  на организационата единица на 
Клиниката за  детски болести во Горче  Петров II, 
е: „Маргит Левинсон". 

4. Во  составот на организационата единица 
„Маргит Левинсон" во Горче  Петров II, ќе има  и 
детско школски  диспанзер  како и детска млечна 
кујна. 

Од Собранието на општината  Ид ади ја — Скопје. 
(1641) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр.  11673, издадена 
од ЗСО — Крива Паланка на име  Анка Бели ч-
кова, е. Радибуш,  Кр. Паланка. (3278) 

Свидетелство за  завр шен  I клас ^виша  гимна-
зија  на име  Александар Анчов,  ул. „К. Цветков" 
бр.  63, Титов Велес.  (3279) 

Здравствена легитимација бр.  20548, издадена 
од ЗСО — Неготино на име  Борис Стефановиќ, 
е. Пепелиште,  Кавадарци. (3280) 

Здравствена легитимација бр.  4378, издадена 
сд ЗСО — Кочани  на име  Јане Ј. Темелков, е. Бе-
зикозо,  Кочани.  (3281) 

Здравствена легитимација бр.  6956, издадена 
од КЗСО — Филијала — Пробиштип  на име  Пена 
Пешева,  е. Тур. Рудари, Кочани.  (3282) 

Свидетелство бр.  375 за  завр шен  III клас хе-
миска школа  на име  Ракилка Теодосиева, ул. „Ст. 
Ербапски" бр.  32, Кочани.  (3283) 

Работна книшка  рег. бр.  1125, серија бр.  440984 
издадена во Пробиштип  на име  Драган С. Донев, 
е. I'. Стубел, Кочани.  (3284) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес  на име  Љилјана Ордева, Скопје. (3285) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име  Реџеп  Џ. Заја зи,  Скопје. (3286) 

Работна книшка  бр.  56622, издадена во Скопје 
на име  Тул сефа Амет, Скопје. (3287) 

Свидетелство за  завр шен  VII клас гимназија, 
издадено од Ви шата  гимназија  „Јосип Бро з  Тито" 
— Битола на име  Никола К. Црцуловски, е. Царев 
Двор, Ресен. (3288) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име  Авни Златко, Скопје. (3289) 

Воена  легитимација на име  Рафи з  Алили, 
Скопје. (3290) 

Свидетелство за  VIII одделение со поправен 
испит, издадено од Основното училиште  „Моша 
Пијаде" — Горче  Петров на име  Зора Василеска, 
Скопје. (3291> 

Здравствена легитимација и здадена од ЗСО — 
Скопје на име  Хамдија Хоџиќ, Скопје. (3292) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име  Мира Савеска, Скопје. 

. (3293) 
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Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име  Стојна С. Димишков-
ска, Скопје. (3294) 

Свидетелство за  завр шен  VI клас гимназија 
издадено од Гимназијата  „Јосип Бро з  Тито" — 
Скопје на име  Марија Ј. ЈБубас, Скопје. (3295) 

Воена  буквица издадена во Вараждин  на име 
Димитар Кул авковски, Скопје. (3296) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име  Зелфи  је Имери, 
Скопје. (3297) 

Свидетелство број  244/29 издадено од Вишата 
гимназија  „Јосип Броз  Тито" — Битола на име 
Коста Михајловски, ул. „Бл. Рогозинаро"  бр.  24, 
Битола. (3298) 

Работна книшка  бр.  109357 на име  Рахман М. 
Усеиновски, ул. „В.  Пелагиќ" бр.  5, Битола. (3299) 

Свидетелство за  VIII одделение, издадено од 
Осумгодишното  училиште  „Кочо  Рацин" — Кра-
тово на име  Стојна Димко Јованова, е. Нежилово, 
Кратово. (3300) 

Работна книшка  бр.  8847, на име  Томислав 
Павлов Алексиќ, е. Четирце, Кумановско. (3301) 

Работна книшка  бр.  27702 на име  Ристо Мит-
рев Велески,  е. Слатина, Кичево.  (3302) 

Свидетелство бр.  01-338 за  завр шен  VII клас 
гимназија,  издадено од Гимназијата  „М. Милески" 
— Кичево  на име  Антица Миладиноска, ул. „Хр. 
Карпош"  бр.  У/4, Кичево.  (3303) 

Здравствена легитимација бр.  2023, издадена 
од ЗСО — Ресен на име  Коста Тошевски,  е. Е зе-
рени,  Ресен. (3304) 

Ученичка  книшка  бр.  216 за  завршено  VI од-
деление, издадено од Осумгодишното  училиште  е. 
Чашка  на име  Ристе Николов, е. Еловец, Титов 
Велес.  <3305) 

Здравствена легитимација бр.  21010, издадена 
од ЗСО — Титов Велес  на име  Александар Илиев, 
ул. „Даме  Груев" бр.  68, Титов Велес.  (3306) 

Свидетелство бр.  3 за  завр шен  II клас на име 
Живка Андовска, ул. „Гл. Прличев"  бр.  16, Титов 
Велес.  . (3307) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  5891 
издадена од ЗСО — Титов Велес  на име  Пандора 
Танева, е. Војница,  Титовве лешко.  (33084 

Свидетелство бр.  24, за  завршено  IV одделе-
ние,  издадено од Основното училиште  „Кирил 
Пеј чиновић  е. Теарце на име  Јакуп Ш.  Мемеди, 
е. Теарце, Тетовско. (3309) 

Свидетелство од основно училиште  на име 
Стки Есат Сефери,  е. Шипковица,  Тетовско. (3310) 

Сообраќајна  легитимација бр.  1150, издадена од 
СВР  — Штип  на име  Душан  Милорад Мандиќ, 
ул. „Страшо  Пинџур"  бр.  68, Штип.  (3311) 

Здравствена легитимација бр.  9307, издадена 
од ЗСО — Прилеп  на име  Тодор Карев Карески, 
е. Обртани, Битолско. (3312) 

Ученичка  книшка  за  VI одделение, издадена 
од Училиштето  „Страшо  Пинџур"  е. М. Коњари 
на име  Живко Малкадиоски, е. Кадино Село. При-
леп. (3313) 

Свидетелство за  завршено  VIII одделение, и з -
дадено од Училиштето  „Р. Левката" — Прилеп  на 
име  Ванчо  Бабуноски, Прилеп.  (3314) 

Свидетелство за  завршено  VIII одделение през 
1962/63 година на име  Десанка Велко  Богдановић 
е. Умин Дол, Кумановско. (3315) 

Свидетелство за  завршено  VIII одделение, из-
вадено од Училиштето  „Браќа Миладинови" — 
куманово на име  Злата Душан  Богатинова, ул. 
,11 октомври" бр.  72, Куманово. (3316) 

Свидетелство за  I година .учителска  школа  на 
ше  Аница Ј. Велморска,  населба „Чашка",  Титов 
Велес.  (3317) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
кавадарци на име  Ратка Димева  Боева, Кава-
дрци. (3318) 

Воена  кни шка  издадена од Воениот  отсек — 
Гостивар на име  Абдулхамит Бајрама  Бајрами,  ул. 
„ЈНА" бр.  38, Гостивар. (3319) 

Здравствена легитимација бр.  2083, издадена 
од ЗСО — Берово на име  Киро  Ј. Стефанов, е 
Негрево, Берово. (3320) 

Здравствена легитимација бр.  2042, издадена 
од ЗСО — Делчево  на име  Вида  Дончова  Госпо-
динова, е. Звегор, Делчево.  (3321) 

Здравствена легитимација бр.  33381, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име  Борис Колев Јова-
нов, е. Болевац, на Ибру,  СР Србија.  (3322) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име  Вида  Антиќ, ул. „Димо  Хаџи Ди-
мов" бр.  3, Битола. (3323) 

Свидетелство за  завршено  VIII одделение на 
име  Мурсет Исмаилова, ул. „Ст. ѓорѓиев"  бр.  6, 
Битола. (3324) 

Работна книшка  бр.  8бб  на име  Пена Грозда-
нова, Скопје. (3325) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име  Перса- Малиновска, Скопје. (3326) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име  Трајко ПЈ. Никулски, Скопје. (3327) 

Работна книшка  бр.  3666/61, и здадена од Би-
рото за  посредување на трудот — Урошевац  на 
име  Зорица Стојковиќ, Скопје. (3328) 

Работна книшка  бр.  7362/63 на име  Тања Те-
ме  лкова, Скопје. (3329) 

Диплома  за  матурски испит, издадена од Гра-
дежното училиште  „Чеде Филиповски — Даме" 
— Скопје на име  Цветко П. Тасевски, е. Бел чи-
ште,  Охридско. (3330) 

Диплома  за  завр шено  периодично  градежно 
училиште,  издадена од Периодичното  градежна 
у чилиште  „Чеде Филиповски — Даме"  — Скопје 
на име  Никола Марков, Скопје. (3331) 

Свидетелство за  завр шен  VI клас гимназија, 
издадено од Гимназијата  во Охрид на име  Васка 
Цветановска, ул. „Гоце Делчев"  бр.  149, Охрид. 

(3332) 
Здравствени легитимации издадени  од ЗСО — 

Скопје на име  Марија и Валеријан  Точевски,  Ско-
пје.  (33331 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име  Селим  Тачи,  Скопје. (3334» 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп  на име  Цветан А. Маркоски, ул. „К. Јо, 
сифовски" бр.  65, Прилеп.  (3335) 

Диплома  за  завр шен  IV клас гимназија  през 
учебната  1962/63 година на име  Раде Димкоски, 
ул. „Пиринска" бр.  38, Прилеп.  (3336) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп  на име  Драган Секулиќ, ул. „Бр. Талески" 
бр.  2, Прилеп.  (3337) 

Здравствена легитимација бр.  3747, издадена 
од ЗСО — Сплит на име  Добросав Стојковиќ, Ти-
тов Велес.  ' (3338; 

Здравствена легитимација бр.  63125, издадена 
од ЗСО — Београд на име  Миодраг Вистиќ,  Титов 
Велес.  (зз з9) 

Здравствена легитимација бр.  25034, издадена 
од ЗСО — Неготино на име  Марика Илиева, Не-
готино. (3340) 

Свидетелство бр.  60 на име  Петронија Стој-
ковски, е. Балин Дол, Гостивар. (3341) 

Свидетелство за  квалификуван работник, ко-
ларска струка, издадено од Занаетчиската комора 
— Берово на име  Владо  Костадин Мицевски, е. 
Разловци,  Делчево.  (3342^ 

Здравствена легитимација бр.  1436, издадена 
од ЗСО — Битола на име  Даре Киров Стојчевскк, 
е. Далбеговци, Битолско. (3342) 

Воена  книшка,  издадена од Воениот  отсек — 
Битола на име  Блаже  Петровски, е. Логоварди, 
Битолско. (3344) 
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Свидетелство за  завр шен  И клас, издадено сд 
Училиштето  за  ученици  во стопанството „Кочо 
Рацин" — Битола на име  Спиро  Ристевски, е. 
Смилево,  Битолско. (3345; 

Свидетелство за  незавршена  I година гимна-
зија  през  1963/64 година на име  Видан  Чамуров-
ски, е. Кукуречани,  Битолско. (3346) 

Свидетелство за  завр шен  I клас гимназија,  и з-
дадено од Гимназијата  „Јосип Бро з  Тито" — Би-
тола на име  Неџеп  Нуфет, ул. „Караорман"  бр.  18. 
Битола. (3347) 

Свидетелство за  не завршен  III клас, издадено 
.од Училиштето  „Бр. Миладинови" — Битола на 
име  Лена Костова, е. Брусник, Битолско. (3348) 

Свидетелство за  завр шен  I клас економско 
училиште  през  1963/64 година на име  Панде Ки-
тевски, е. Кукуречани,  Битолско. (3349. 

Свидетелство за  завршена  И година, издадено 
од Училиштето  „Бр. Миладинови" — Бит?ла на 
име  Костадин Петковски, ул „Отешево'  бр.  5 
Битола. (3350) 

Ученичка  книшка  за  V одделение, издадена 
од Училиштето  ,Д1 октомври" — Прилеп  на име 
Стева Роканоска, ул. „Мире  Цимеоеки"  бр  6, е. 
Варош,  Прилеп.  (3351) 

Свидетелство' за  завршена  VIII одделение^ 
издадено од Училиштето  „Бр. Миладинови" — 
Прилеп  на име  Никола Биџоски, ул. „Ристе Се-
кирчанец"  бр.  17, Прилеп.  (3352/ 

Легитимација бр.  51539/53, издадена од СВР  — 
Скопје на име  Атанас Евтимов Овчаровски,  ул. 
„Дол. маало", Кратово. (3353) 

Свидетелство бр.  15, издадено од Основното 
училиште  „Дитснија" е. Липково на име  Ќани 
Шериф  Феј  зули,  е. Руница, Куманово. (3354) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име  Душанка  Антевска, ул. „Правда 
Спасовска" бр.  3, Куманово. (3355) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име  Славица Антевска, ул. „Правда 
Спасовска" бр.  3, Куманово. (3356/ 

Работна книшка  бр.  4344 на име  Тахир Алила 
Сопи,  ул. „Карло Маркс" бр.  128, Куманово. (3357) 

Дозвола  за  носење на оружје  бр.  135, издадена 
од СВР  — Охрид на име  Богдан Ѓорев Спировски, 
е. Завој, Охридско. (3358) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име  Милица Кечуловска,  е. Под.мочани, 
Ресен. (3359) 

Свидетелство бр.  373 од I клас хемиско техно-
лошко  техничко  у чилиште  на име  Ристо Личов-
ски, Н. Чашка,  Титов Велес.  (3360) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Кавадарци на име  Лоза  Т. Кар-
даксва, е. Ресава, Кавадарци. (3361) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Кавадарци на име  Ленче  Л. Клин-
чарова,  е. Ресава, Кавадарци. (3362) 

Свидетелство бр.  384 за  IV година на име 
Душко  Ангеловски, ул. „М. Пијаде" бр.  174, Ку-
маново. (3363) 

Свидетелство бр.  47/51 за  завршено  IV одде-
ление  на име  Борис Симовски, е. Жилче,  Тетовско. 

(3364) 
Ученичка  книшка  за  завршено  IV одделение, 

издадено од Основното училиште  „Цветан Димов", 
е. беличица  на име  Анѓеле Глигоров Пејовски, е 
Беличица,  Гостивар. (3365) 

Здравствена легитимација бр.  16993 на име 
Боца Серафимовска,  е. Одри, Тетовско. (3366) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  280, 
издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш  на име 
Трај че  Ѓорѓиев  Илиев, е. Покрајчев©,  Радовиш. 

(3367) 
Работна книшка  рег. бр.  2078, серија бр.  412356, 

издадена од Македонски Брод на име  Добрислав 
А. Јовановски, е. Тополница, Кичево.  (3368) 

Здравствена легитимација бр.  79604, издадена 
од ЗСО — Прилеп  на име  Ратко Василко  Босил-
коски, е. Ерековци, Битола. (3369) 

Здравствена легитимација бр.  1822, издадена 
од ЗСО — Прилеп  на име  Митра Митрева Трај-
ковска, е. Крушевица,  Битолско. (3370) 

Здравствена легитимација на име  Мев луде Ра-
кип, Битола. (3371) 

Работна книшка  бр.  24230 на име  Никола 
Мој ановски, ул. „Драгор" бр.  28, Битола. (3372) 

Свидетелство за  П клас гимназија  на име 
Славко Талевски, ул. „Вардар"  бр.  1, Битола. 

(3373) 
Земјоделска здравствена легитимација бр.  6692, 

издадена од ЗСО — Прилеп  на име  Сребренко 
Маркоски, е. Врбоец,  Прилеп.  (3374) 

Свидетелство за  завршена  I година стопанско 
училиште  во Прилеп  на име  Љубе  Ивановски, 
Прилеп.  (3375) 

Работна книшка  бр.  1644 на име  Божидар Т. 
Цветковски, ул. „Пиринска" бр.  59, Прилеп.  (3376) 

Работна книшка  издадена во Прилеп  на име 
Васе  Трајковска, ул. „Марксова" бр.  НО, Прилеп. 

(3377) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име  Стоимен Митрев Илијевски, е 
Крстов Дол, Куманово. (3378) 

Здравствена легитимација бр.  . 1728 на име 
Јаким Иванов Цеков, е. Г. Кратово, Кратово. 

(3379) 
Здравствена легитимација бр.  12377/55, и здаде-

на од ЗСО — Куманово на име  Славе А. Стојков-
ски, ул. „Ужичка  бр.  37/И, Куманово. (3380) 

Свидетелство бр.  160 за  VII одделение, и зда-
дено од Училиштето  „Вера  Которка" е. Кле чевце 
на име  Русе Серафимовски,  е. Новосељани, Кума-
ново. (3381) 

Свидетелство бр.  92 за  завршено  VIII одде-
ление,  издадено од Осмолетката „Страшо  Пинџур" 
е. Вевчани  на име  Славе В.  Шекуткоски,  е. Вен-
чани,  Охридско. (3382; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име  Урне Куртишова,  ул. „Јосиф Јоси-
ф о в о м "  , бр.  103, Ресен. (3383) 

Здравствена легитимација бр.  9444, издадена 
од ЗСО — Охрид на име  Тане Спасе  Кушкоски, 
е. Вевчани,  Струга. (3384) 

Ученичка  книшка  бр  274, издадена од Основ-
ното училиште  „Петар Поп Арсов" е Богомила на 
име  Трај че  Дам јаноски, е. Црешнево,  Титовве-
лешко.  (3385) 

Свидетелство за  завршено  VIII одделение, и з-
дадено од Основното училиште  „Петре Поп Арсов" 
е. Богомила на име  Марија Најдовска, е. Богомила, 
Титсввелешко.  (3386) 

Свидетелство бр.  23 за  завр шено  VIII одде-
ление,  издадено од Осмолетката „Народна Рево-
луција" е. Боговиње на име  Фети Весели,  е. Не-
готино, Тетовско. (3387) 

Здравствена легитимација бр.  315755 на име 
Александар Божиновски, е. Лешок,  Тетовско. (3388] 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Кочани  на име  Асан Асанов, ул. „Ст. Наумов" бр 
21, Кочани.  ( 3 3 8 9 ) 

Здравствена легитимација бр.  2990, издадена од 
ЗСО — Кочани  на име  Сава Бојкова Стоилова, е. 
Кучимино,  Кочани.  (3390) 

Свидетелство за  завршено  VII одделение, из-
дадено од Осумгодишно^  училиште  „Мануш  Тур-
новски" е. Ново Село на име  Андреја Миланов 
Васиќ,  е. Дражево,  Струмица. (3391) 

Воена  кни шка  бр.  5716, издадена од ВП  9010 — 
Сарајево на име  Мирослав Пуниќ, ул. „Благој 
Мучето"  бр.  5/1, Струмица. (3392; 

Ученичка  кни шка  издадена од Основното учи-
лиште  „Мануш  Турновски" на име  Александар 
Атанасов Батушев,  е. Ново Село, Струмица. ,(3393: 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струмица на име  Живко Јончев  Тортевски, е. 
Ново Село, Струмица. (3394) 

Здравствена легитимација бр.  7075 на име  Го-
це Т. Јакимов, е. Турско Рудари, Кочани.  (3395) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име  Марија Илиева Станчева,  ул. 
„Илинденска" бр.  27, Гевгелија. (3396) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  2111, 
издадена од ЗСО — Прилеп  на име  Десанка Цве-
таноска, е. Ерековци, Битолско. (3397) 

Здравствена легитимација бр.  9452 на име  Јор-
данка Дојчинова  Стојановска, е. Трап, Битолско. 

(3398) 
Ученичка  книшка  за  VI одделение на име 

Јордан Мацевски, ул. „Питу Гули" бр.  11, Битола. 
(3399) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  1086 
на име  Васко  Петровски, е. Свиниште,  Битолско. 

(3401) 
Свидетелство за  I клас гимназија  на име  Петре 

Куклевски, ул. „Димитар Влахов"  бр.  79, Битола., 
(3402) 

Свидетелство за  завршена  И година за  у че-
ници во стопанството на име  Душан  Ивановски, 
ул. „Дим.1  Туцовић бр.  83, Битола. (3403) 

Свидетелство за  II клас учителска  школа  во 
Битола на "име Василка  Цветковска, ул. „Марксо-
ва" бр.  39, Прилеп.  (3404) 

Свидетелство за  завршен  И клас учителска 
школа  во Битола на име  Мирјана Стојановска, ул. 
„Димо  Наредником бр.  25, Црилеп.  (3405) 

Свидетелство за  завршено  VIII одделение, и з-
дадено од Училиштето  „Климент Ох ри  деки" през 
1&63/64 година на име  Софија  Корушовска,  ул. 
„Јоле Андоновски" бр.  7, Прилеп.  (3406) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп  на име  Горица Котеска, е. Мало Рувци, 
Прилеп.  (3407; 

Свидетелство од VIII кл., издадено од Гимна-
зијата  „Мирче  Ацев" — Прилеп  на име  Иван В. 
Ј ордановски, ул. „Кузман  Јосифовски" бр.  192, 
Прилеп.  (3408) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп  на име  Пети Стојановски, ул. „Бл. Ружето" 
бр.  27, Прилеп.  (3409) 

Здравствена легитимација на име  Марија Ба-
боска, ул. „Моша  Пијаде" бр.  87, Прилеп.  (3410) 

Свидетелство за  не завршен  III клас гимназија, 
издадено од Гимназијата  „Мирче  Ацев" — Прилеп 
през  1963/64 година на име  Темелко Андоноски, е. 
Гостиражни, Прилеп.  (3411) 

Здравствена легитимација на име  Олга Ни-
колоска, Прилеп.  (3412) 

Здравствена легитимација бр.  1878 на име 
Ивана Петрова Јованова, е. Нежилово,  Кратово. 

(3413) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име  Живко Николовски, ул. „Стоти 
Сликар" бр.  7, Куманово. (3414) 

Свидетелство бр.  451, издадено од Економскиот 
техникум „Моша  Пијаде" — Куманово на име 
Мица К. Алековска, ул. „Ленин" бр.  42, Куманово. 

(3415) 
Работна книшка  бр.  403/63 на име  Кадри На-

суфи,  е. Черкези,  Куманово. (3416) 
Работна книшка  бр.  6324 на име  Џавит Би-

љали, ул. „Бсново Трло" бр.  11, Куманово. (3417) 
Здравствена легитимација бр.  125, издадена од 

ЗСО — Кр. Паланка на име  Ружа  Б. Илиевска, е. 
Градец, К,р. Паланка. (3418) 

Здравствена легитимација бр.  5172 на име  Ре-
шат  Марке, е. Бомово,  Дебар.  (3419) 

Свидетелство за  завр шен  II клас учителска 
школа  на име  Трај че  Паневски, е. Стари Град, Ти-
товвелешко.  (3420) 

Свидетелство бр.  157/12. VI. 64 на и^е Алек-
сандар Димитриески, ул. „Косовска" бр.  2, Тетово. 

(3421) 
Дозвола  за  возење  на име  Рахја Селман  Мех-

метали, Тетово. (3422) 
Свидетелство за  завршено  VIII одделение на 

име  Верка  Аврамовска, е. Радиовце, Тетовско. 
(3423) 

Здравствена легитимација бр.  845/22 на име 
Весвие  Ј. Шу шлаповски,  е. Велебрде,  Тетовско. 

(3424) 
Работна книшка  бр.  14581/60 на име  Фаредин 

Хамди, Тетово. (3425) 
Свидетелство на име  Спасен  Петроски, ул. 

„Желе зни чка"  бр.  2, Тетово. (3426) 
Здравствена легитимација бр.  9876 на име 

Наталија Угриноска, ул. „Гоце Делчев"  бр.  17, Гос-
тивар. (3427) 

Свидетелство бр.  556 на име  Гаши  Асав, ул. 
„Т. Бобаноски" бр.  48, Гостивар. (3428) 

Свидетелство за  завршено  III клас индустриско 
училиште  на име  Шаипи  Бисанфикрет, Гостивар. 

(3429) 
Оружен  лист бр.  107, издаден од СВР  — Штип 

на име  Игнат Николов Дуовски, ул. „М. Митевски 
— Брицо", Делчево.  (3430) 

Сообраќајна  дозвола  бр.  352, издадена од СВР 
— Штип  на име  Игнат Николов Дуовски, ул. „М. 
Митевски — Брицо", Делчево  (3431) 

Работна книшка  бр.  5073/55 на име  Фатиме 
Ја шарова,  ул. „Радански пат" бр.  97, Штип.  (3432) 

Свидетелство бр.  302/9. VI 1964 година за  I 
клас на име  Митко Маневски, ул. „Стив Наумов" 
бр.  33, Кочани.  • (3433) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  7000, 
издадена од ЗСО — Штип  на име  Блага Стојанова 
Митева, е. Лезово,  Кочани.  (3434) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  2907 
на име  Русе Славев Велков,  е. Стрмош,  Кочани. 

(3435) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Гевгелија на име  Александар Иванов, ул. „7 ноем-
ври" бр.  59, Гевгелија. (3436» 

Свидетелство бр.  8/64, издадено од Осумго-
дишното  училиште  „Кирил  и Методи" е. Вранче 
на име  Даница Богева Јанкоска, е. Вранче,  Битола. 

(3437) 
Свидетелство бр.  20 за  завршено  VIII одделе-

ние на име  Данчо  Методиев Папучкоски,  е. Кри-
вогаштани,  Битола. (3438^ 

Здравствена легитимација бр.  2669 на име  Ки-
ро П. Христовски, ул. „1 мај"  бр  136, Битола, 

(3439) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име  Зора Трајковска, е. Колицко, Ку-
мановско. (3440) 

Свидетелство бр.  370 за  завр шен  III клас гим-
на зија  на име  Ратка Илија Кузманова,  Кратово. 

(3441) 
Здравствена легитимација бр.  18280 на име  Ки-

рил Спиров  ѓорѓиески, е. Огут, Крива Паланка. 
(3442ј 

Ученичка  кни шка  бр.  2 за  завршено  VI од-
деление, издадено од Училиштето  „Вера  Которка" 
е. Кле чевци  на име  Добрица Ангеловска, е. Кле-
чевце,  Кумановско. (3443) 

Свидетелство за  VIII одделение, издадено од 
Осмолетката во Македонски Брод на име  Стојан 
Дончов  Таневски, е. Сланско, Македонски Брод. 

(3445) 
Здравствена легитимација бр.  8948 на име  Ел-

за  Р. Минова, Гевгелија. (3446) 
Свидетелство од VI одделение на име  Симеон 

Василев,  ул. „Нови Велес"  бр.  54, Титов Велес. 
(3447) 

Здравствена легитимација бр.  20225 на име  Ли-
дија Лазова  Петрова, ул. „Нови Велес"  бр.  12, Ти-
тов Велес.  (3448) 
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Здравствена легитимација бр.  1896 на име  Ра-
домир ѓорѓевиќ,  Титов Велес.  (3449) 

Здравствена легитимација бр.  21796 на име  Си-
бинка Живкова, Титов Велес.  (3450) 

Здравствена легитимација на име  Бранко Пер-
чинков,  е. Ба шино  Село, Титоввелешко.  (3451) 

Свидетелство од I година, учителска  школа, 
издадено од Учителската школа  во Штип  на име 
Вера  Неделкова, ул. „Лисец" бр.  8, Т. Велес.  (3452) 

Свидетелство бр.  76, издадено од Средното ме-
дицинско училиште  во Тетово на име  Рамије  Ју-
суфу ул. „Ленин" бр.  85, Тетово. (3453) 

Здравствена легитимација бр.  5351 на име 
Исни Лума,  ул. „Цетинска" бр.  20, Тетово. (3454) 

Здравствена легитимација бр.  326973, издадена 
од ЗСО — Скопје на име  Сами  Несими,  с. Мала 
Речица,  Тетовско. (3455) 

Свидетелство бр.  6/59 за  завршено  VIII одде-
ление  на име  Трајко Јованов Лесновски, е. Вито-
лиште,  Битола. (3456) 

Свидетелство за  повторен I клас Економско 
училиште  во Битола на име  Трајан Пресил ски, ул. 
„Дебарска" бр.  81, Битола. (3457) 

Свидетелство за  завр шен  I клас, издадено од 
Гимназијата  „Мирче  Ацев" — Прилеп  през  1Ѕ58/59 
година на име  Илија Цветаноски, ул. „Кузман  Јо-
сифовом"  бр.  292, Прилеп.  (3458) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп  на име  Милица Тешанова,  ул. „Маршал 
Тито" бр.  63, Прилеп.  (3459) 

Свидетелство за  завршен  I клас, издадено од 
Гимназијата  „Мирче  Ацев" — Прилеп  през  1962/63 
година на име  Славе Б. Тодороски, с. Гостиражни 
Црн  леп.  (34601 

Свидетелство издадено од Гимназијата  „Стив 
Наумов" — Ресен на име  Таше  Стојановски, ул. 
„Мите Трпозски"  бр.  13, Ресен (3461) 

Свидетелство бр.  418 на име  Лона Богданова 
Николова, с. Бистрица, Титоввелешко.  (3462) 

Работна книшка  рег. бр.  518, серија бр.  311341 
на име  Благој Џиџев, е. Богданци, Гевгелија. (3463) 

Здравствена легитимација бр.  7433 на име  Маг-
да Зрлинова, е. Смоквица, Гевгелија. (3464) 

Свидетелство бр.  40 за  VIII одделение на име 
Киро  Лазаревски,  ул. „Белградска" бр.  80, Титов 
Велес.  <34б5Ј 

Оружен  лист бр.  78, издаден од СВР  — Тетово 
на име  Абдула Ш.  Исмаили,  е. Горно Седларце, 
Тетовско. (3466) 

Работна книшка  на име  Насуф Ханџи ју, ул. 
„Борис Кидрич"  бр.  25, Гостивар. (3467) 

Работна книшка  бр.  10617 на име  Махир Са-
дики, е. Милетино, Тетово. (3463) 

Здравствена легитимација бр.  7302 на име  На-
талија Стево Ивановска, ул. „Пиринска" бр.  94, 
Штип.  (3469) 

Работна книшка  бр.  12718 на име  Драгица Ми-
ха јлове^ , ул. „IV Македонска" бр.  40, Штип.  (3470) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  4394 
на име  Славко Ѓорѓиев  Петров, е. Ратавица, Ко-
чани.  (3471) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  115 
на име  Петруш  Илиев Алексов, е. Трипатанци, 
Кочани.  <3472 ' 

Работна книшка  бр.  673/60 на име  Тодор Слав-
ко Велевски,  е. Вујковци,  Скопско. (3473) 

Свидетелство за  завр шен  VII клас, издадено 
од Гимназијата  „Орце Николов" — Скопје на име 
Слободан Цветковиќ, Скопје. (3474) 

Воена  книшка  издадена во Сарајево на име 
Стојан С. Сиљановски, Скопје. (3475) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име  Лазо  С. Трај чевски,  Скопје. (3476) 

Работна книшка  бр.  261/62 на име  Ејуп Ајет, 
Скопје. (3477) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име  Евдокија Ристеска, Скопје. (3478) 

Работна кни шка  бр.  14120/54 на име  Љуба 
Руменовска, Скопје. . (3479) 

Диплома  за  завр шен  матурски испит, издадена 
од Гимназијата  „Цветан Димов"  — Скопје на име 
Борис П. Алексов, Скопје. (3480) 

Работна книшка  бр.  19645/55 на име  Боислав 
Краљевски, Скопје. (3481) 

Свидетелство бр.  96/2 за  завршено  Стопанско 
училиште  во Ресен на име  Танас Рабаџиевски, 
Скопје. (3482) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име  Марика Раманчева,  Скопје. (3483) 

Диплома  за  завр шено  Средно музичко  у чи-
лиште  во Скопје на име  Радмила Николовска, 
Скопје. "(3484) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име  Амил  Хот, Скопје. (3485) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име  Стојан М. Петковски, Скопје. 

(3486) 
Здравствена -легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име  Митра Д. Соколовска, Скопје. (3487) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име  Јонуз  Насуф, Скопје. (3488) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име  Хамиде Сељими,  Скопје. (3489) 
Работна книшка  издадена во Скопје на име 

Драган Петриковски, Скопје. (3490) 
Вло шка  за  здравствена легитимација бр.  211939 

на име  Митре Лембовски, Скопје. (3491) 
Свидетелство за  завршено  IV одделение, и з-

дадено од Основното училиште  во село Рилево 
през  1947 година на име  Васил  Б. Младеноски, е. 
Рилево, Прилеп.  (3492) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп  на име  Наџија Мемишоска,  е. 
Манастир, Прилеп.  (3493) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  339 
на име  Стеван Ј. Папучиоски,  е. Кривогаштани, 
Прилеп.  (3494) 

Свидетелство бр.  78 на име  Живко Методиев 
Глигуроски, е. Долнени, Битола. (3495) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп  на име  Матилда Ристеска, ул. „Цане Ко-
њарец" бр.  35, Прилеп.  (3496) 

Свидетелство бр.  316/12. VI. 1963 година за  за-
вршен  IV клас на име  Олга Конеска, ул. „Адем 
Адемоски" бр.  13, Прилеп.  (3497) 

Работна книшка  бр.  7183 на име  Тодорка 
Китаноска, ул. „Моша  Пијаде" бр.  206, Куманово. 

(3498) 
Здравствена легитимација бр.  26082 на име 

Суза  М. Понова, ул. „Цано Поп Ристов" бр.  36, 
Кавадарци. (3499) 

Работна книшка  бр.  4918, издадена во Берово 
на име  Глигор Гаврил Дракалски, ул. „М. Тито" 
бр.  8, Гевгелија. (3500) 

Работна книшка  бр.  325 на име  Марија Волче-
ва, ул. „11 октомври" бр.  12, Кавадарци. (3501) 

Здравствена легитимација бр.  12602 на име 
Стојна Даи лоска, е. Ростуша,  Тетовско. (3502) 

Работна книшка  бр.  1461 на име  Заим  Идризи, 
е. Теарце, Тетовско. (3503) 

Здравствена легитимација бр.  62938 на име 
Бративој Спасовски, е. Рогачево,  Тетовско. (3504) 

Работна книшка  издадена во Тетово през  1957 
година на име  Садик Рушити,  ул. „Цетињска" бр. 
93, Тетово. ~ (3505) 

Свидетелство реден број  35, издаден бр.  156 
на име  Станко Бој чевски,  ул. „Желе зни чка"  б.  б., 
Тетово. " (3506) 

Здравствена легитимација бр.  67126 на име 
Јован Николовски, ул. „Страшо  Пинџур"  бр.  13, 
Тетово. (3507) 

Свидетелство за  завр шено  VIII одделение на 
име  Божа  Г. Хузмановска,  е. Волковија,  Гостивар. 

(3508) 
Дозвола  за  носење на ловна пу шка  на име 

Мемет Сулејмани,  е. Форино,  Гостивар. (3509) 
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Здравствена легитимација бр.  32357 на име 
Кирчо  Борис Атанасов, ул. „Радански пат" бр.  28, 
Штип.  (3510) 

Здравствена легитимација бр.  11758 на име 
Есад Рашидов,  ул. „Славчо  Стојменов" бр.  166, Ко-
чани.  (3511) 

Свидетелство за  завршено  VIII одделение, и з -
дадено од Осумгсдишното  училиште  „Кирил  и 
Методи" е. Кучково  на име  Амет Мимишовски, 
Скопје. (3512) 

Свидетелство и диплома за  завршено  економ-
ско училиште,  издадено од Гимназијата  „М. Ми-
лески" — Кичево  на име  Фанка Фидановска, Ки-
чево.  (3513) 

Работна книшка  издадена во Ниш  на име 
Младен Дапчевски,  Скопје. (3514) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име  Радојка Хелманова, Скопје. (3515) 

Здравствена легитимација бр.  117248 на име 
.Спасија ѓорѓиева,  Скопје. (3516) 

Здравствена легитимација бр.  35896 на име 
Васил  а Коваческа,  Скопје. (3517) 

Здравствена легитимација број  75 на име  Ристо 
Панов Дамески, ул. „Иљка Присоѓанка" бр.  29, 
Прилеп.  (3518) 

Диплома  за  положен  матурски испит, издадено 
од Градежната школа  „Чеде Филиповски" — Ско-
пје  на име  Иван А. Величков,  Скопје. (3519) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име  Живко Удиновски, Скопје. (3520) 

Здравствени легитимации издадени  од ЗСО — 
Скопје на име  Амит и Ануша  Ка чар  од Скопје. 

(3521) 
Здравствена легитимација бр.  6183 на име  Зве-

зда  Алексова, Скопје. (3522) 
Сообраќајна  воза чка  дозвола  категорија ЕФ 

за  возење  на трактор со приколица бр.  53, и зда-
дена од СВР  — Битола на име  Стојан Т. Мате-
ничков,  ул. „Б. Шукоровски"  бр.  2, е. Васрош, 
Прилеп.  (З-^Ч) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  6211 
на име  Сретко С. Јакимовски, е. Татомир, Кратово. 

(3524) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име  Соња Т. Ивановска, ул. „Моша 
Пијаде" бр.  33, Куманово. (3525) 

Дозвола  за  носење на оружје  бр.  42, издадена 
од СВР  — Охрид на име  Зоран Милованови  ̂ е. 
Луково, Струга. (3526) 

Здравствена легитимација бр.  14395 на име 
Марија Г. Нацева, ул. „Прохор  Пчински"  бр.  24, 
Титов Велес.  (3527) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес  на име  Епса Смилева,  ул. „Славјан-
скја" бр.  32, Титов Велес.  ~ (3528) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име  Младен Стојановски, ул. „Сло-
бодан Попоски" бр.  36, Гостивар. (3529) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  3941 
на име  Злата Крстева ѓорѓиева,  е. Ораовица, Ра-
довиш.  (3530) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  11415 
на име  Спасо Трајанов Тушев,  е. Ињево, Радовиш. 

(3531) 
Земјоделска здравствена легитимација бр.  3953 

на име  Фимка ѓорѓиева Тушева,  е. Јаргулица, Ра-
довиш.  (3532) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  10482 
на име  Бекир Алибраимов  Куртов, е. Конче,  Ра-
довиш.  (3533) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  10483 
9а име  Абдураман Бекиров Куртов, е. Конче,  Ра-
довиш.  (3534) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  10484 
на име  Атиџе Бекирова Куртеша,  е. Конче,  Радо-
виш.  (3535) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  2641 
на име  Фатиме Бекирова Куртова, е. Конче,  Ра-
довиш.  (3536) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.  2642 
на име  Мустафа Бекиров Куртов, е. Кончев  Радо-
виш.  (3537) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име  Јордан Поповски, е. Царев  Двор, 
Ресен. (3538) 

Во за чка  дозвола  бр.  727, издадена од СВР  — 
Врање  на име  Добросав И. Стојчић,  Кратово. (3539) 

Здравствена легитимација на име  Тодор Три-
фон Зацевски, ул. „Тоде Мендол" бр.  37, Куманово. 

(3540) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Ресен на име  Борка Темелкова, е. Д. Вела  Црква, 
Ресен. (3541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име  Зокие Ракипова, е. Грнчари,  Ресен. 

(3542) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Ресен на име  Лена Ставрева, е. Евла, Ресен. (3543) 
Здравствена легитимација бр.  2752 на име  Ме-

мет С?улеманоски, е. Житоше,  Крушево.  (3544) 
Здравствена легитимација на име  Лилјана 

Чкрипеска, ул. „Б. Талески" бр.  127, Прилеп.  (3545) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име  Нај им  Османиќ,  ул. „X. Карпош" 
бр.  82, Куманово. (3546) 

Здравствена легитимација бр.  10942 на име 
Раде В.  Станоевски, е. Конопинце, Кр. Паланка. 

(3547) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО 

Титов Велес  на име  Марика Р. Петрушева,  ул. 
„Максим Горки" бр.  150, Титов Велес.  (3548) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес  на име  Гоце Бузалков,  ул. „Кузман 
Јосифов" бр.  33, Титов Велес.  (3549) 

Здравствена легитимација бр.  7735/1477 и зда-
дена од ЗСО — Гостивар на име  Алит Јонуза  Му-
рати, е. Добридол, Гостивар. (3550) 

Здравствена легитимација бр.  41/995 на име 
Ја шар  Караберати, ул. „18 ноември"  бр.  49, Гости-
вар. (355*1) 

Свидетелство за  VIII одделение на име  Влади-
мир  Мисајловски, е. Вратница,  Тетовско. (3552) 

Здравствена легитимација бр.  2177 на име  Пав-
лина Чамушева,  ул. „М. Тито" бр.  62/12, Штип. 

(3553) 
Здравствена легитимација бр.  2178 на име  Нада 

Чамушева,  ул. ?,М. Тито" бр.  62/12, Штип.  (3554) 
Здравствена легитимација бр.  22,294 на име 

Виолета  Чамушева,  ул. „М. Тито" бр.  62/12, Штип, 
(3555) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Делчево  на име  Даница Тодорова Стојанова, е. 
Звегор, Делчево.  (3556) 

Здравствена легитимација бр.  12836 на име  Ки-
ро Ефтимов Андонов, ул. „Љ. Сантов" бр.  2, Ко-
чани.  (3557) 

Здравствена легитимација бр.  521 на име  Тра-
јанка Атанасова Котевска, е. Сливица, Битолско. 

(3559) 
Работна кни шка  бр.  63389 на име  Трај че  Вла-

дов Марковски, е. Пашино  Рувци, Битола. (3560) 
Работна кни шка  рег. бр.  21, серија бр.  261834 

на име  ѓорѓи  Бори з  Митев, Кратово. (3561) 
Свидетелство бр.  134/10. VI. 1963 година, и зда-

дено од Основното у чилиште  „Кирил  и Методи" 
е. Орашец  на име  Чедомир Крумев  Даневски,: е. 
Живење,  Кумановско. ^(3562) 

Во за чка  дозвола  бр.  114, категорија „Е", и зда-
дена од СВР  — Куманово на име  Драгутин Ефти-
мов Стојковски, е. Градиште,  Кумановско. (3563) 

Здравствена легитимација бр.  723 на име  Ру-
сика Костоска, е. Слатина, Македонски Брод] 

(3564) 
Работна кни шка  бр.  1893/63, издадена од Ма-

кедонски Брод на име  Нове Донев Дам јановски, е. 
Слатина, Македонски Брод. (3565) 
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Сообраќајна  дозвола  бр.  223, издадена од СВР 
— Битола на име  Зеќмр  Арифа  Хасаметај, с. Ко-
чилари,  Титоввелешко.  (3566) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име  Горица Чулева, Кавадарци. 

(3567) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кавадарци на име  Блага Чулева, Кавадарци. (3568) 
Здравствена легитимација бр.  2527 на име  Зе-

ќир  Мустафа, ул. „Пр. Плински" бр.  42, Титов 
Велес.  (3569) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес  на име  Вера  Николова, ул. „Шарска" 
бр.  13, Титов Велес.  (3570) 

Здравствена легитимација бр.  39751 на име  Аб-
дуалим Беџети ул. „Слободан Пеноски" бр.  52, 
Гостивар. (3571) 

Работна книшка  бр.  125, издадена од Собра-
нието на општината  Гостивар на име  Љутви Маз-
лама Мазлами,  е. Здуње, Гостивар. (3572) 

Работна книшка  бр.  1699 на име  Алија Разен, 
ул. „Балиндолска" бр.  43, Гостивар. (3574) 

Потврда бр.  045674 од 13. XII. 1964 година за 
депонсваната сума во износ  од 56.000 динари во 
Туристичкото друштво  — Гевгелија на име  Ми-
ленко Миловиќ, Скопје. (4599) 

Свидетелство за  завршен  III клас Економски 
техникум во Битола на име  Георги  Казанџиевски, 
ул. „В.  Мишиќа"  бр.  6> Прокупље. (4546) 

Сообраќајна  дозвола  бр.  2993 за  моторно во-
зило,  издадена од Одделението за  безбедност  на 
сообраќајот -— Скопје на Извршниот  совет — Скоп-
је. (4598) 

Пасош  рег. бр.  2379, серија бр.  850931, издаден 
од СВР  — Охрид на име  Никола Михаилов Пи-
тошевски,  ул. „Андон Дуков" бр.  16, Охрид. (4600) 

Загубеното свидетелство за  зрелост  бр.  52 на 
име  Олга Поленакова од Скопје, огласен во „Служ-
бен  весник на СРМ" бр.  32/64 година под бр.  3179, 
се поништува.  (3640) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична  карта рег. бр.  18364, серија бр.  0678566 
издадена Од СВР  — Тетово на име  Несим  Исмаила 
беќири,  е. Селце Кеч,  Тетовско. (3365) 

Лична  карта рег. бр.  1818, серија бр.  0775898 
Ј&д&дена од СВР  — Гостивар на име  Намик Ари-
фа Арифи,  Гостивар. (4540) 

Личн&  карта рег. бр.  2316, серија бр.  0779410 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Харун Тосум 
Минири,  е. Лакавица, Гостиварско. (4541) 

Лична  карта рег. бр.  1793, серија бр.  0155017 
на име  Анка Даме  Гацева, е. Стамер, Дел чева  (4542) 

Лична  карта рег. бр.  181, серија бр.  0320096 и з-
дадена од СВР  — Радовиш  на име  Милорад Пане 
Тодоров, ул. „Лисец" бр.  23, Радовиш.  (4543) 

Лична  карта рег. бр.  1747, серија бр.  0287257 
издадена од СВР  —̂  Кичево  на име  Зија Феим  Ма-
мудоски, Кичево.  (4544) 

Лична  карта рег. бр.  415, .серија бр.  0274025 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Феј зулаи 
Аде, е. Врапчиште,  Гостиварско. (4545) 

Лична  карта рег. бр.  1498, серија бр.  0322008 
издадена од СВР  — Кочани  на име  Елена Трајан 
Монева, ул. „Р. Кратовче"  бр.  14, Кочани.  (4546) 

Лична  карта рег. бр.  10113, серија бр.  0386723 
издадена од СВР  — Кочани  на име  Коцка Мите1 

Андонова, ул. „Карл Маркс" бр.  13, Виница,  Ко-
чани.  (4547) 

Лична  карта рег. бр.  3406, издадена од СВР  — 
Струмица на име  Алекса Угринов Георгиев,  е. Бо-
силово, Струмица. (4548) 

Лична  карта рег. бр.  5508, серија бр.  0143751 
издадена од СВР  — Прилеп  на име  Верка  Ди-
моска, ул. „Моша  Пијаде" бр.  257, Прилеп.  (4549) 

Лична  карта рег. бр.  4102, серија бр.  0135712 
издадена Од СВР  — Битола на име  Милка Самар-
џисска, ул. ,Ст. Стеваноски" бр.  10, Прилеп.  (4550) 

Лична  карта рег. бр.  32350, себија  бр.  0101283 
издадена од СВР  — Прилеп  на "име  Томислав 
Арифоски, ул. „Ст. Стефаноски" бо.  21, Прилеп. 

(4551) 
Лична  карта рег. бр.  14213, серија бр.  0154110 

издадена од СВР  — Прилеп  на име  Салија Аса-
носки, ул. „Даб. Завој" бр.  82, Прилеп.  (4552) 

Лична  карта рег. бр.  2406, серија бр.  0148441 
издадена од СВР  — Прилеп  на име  Методија Ко-
ста Николоски, ул. „Ленин" бр.  23,.Прилеп.  (4553) 

Лична  карта рег. бр.  229094, серија бр.  0113106 
издадена од СВР  — Белград на име  Шефки  Елма-
зоски,  Прилеп.  (4554) 

Лична  карта рег. бр.  10549, серија бр.  0479619 
издадена од СВР  — Струмица на име  Димитар 
Ристо Смиланов,  е. Костурино, Струмица. (4555) 

Лична  карта рег. бр.  873, серија бр.  0015987 
на име  Трајан Вангел  Филиповски, е. Логоварди, 
Битолско. (4556) 

Лична  карта рег. бр;  82743, серија бр.  0052929 
издадена од СВР  — Скопје на име  Александар 
Теохар Чоновски, ул. „Ленинова" бр.  20, Битола. 

(4557) 
Лична  карта рег. бр.  2932, серија бр.  0027190 

издадена од СВР  — Охрид на име  Митре Ристо 
Тимиовски, ул. „Давиџик" бр.  27, Битола. (4558) 

Лична  карта рег. бр.  2995, серија бр.  0199202 
издадена од СВР  — Битола на име  Стојан Тодор 
Василевски,  ул. „Охридска" бр.  60, Битола. (4559) 

Лична  карта рег. бр.  408, серија бр.  0206718 
на име  Љубомир  Кузманов  Маневски, е. Канарев©, 
Кумановско. (4561) 

Лична  карта рег. бр.  4290, серија бр.  0564699 
издадена од СВР  — Куманово на име  Имер  Ш еф-
кета Имери,  е. Липково, Кумановско. (4562) 

Лична  карта рег. бр.  852, серија бр.  0462462 
на име  Стамен Јован Јовановски, е. Псача,  Крива 
Паланка. (4563) 

Лична  карта рег. бр.  472, серија бр.  0238982 
издадена од СВР  — Струга на име  Благоја Ку з-
ман Димитриески, е. Климештани.  Струга. (4564) 

Лична  карта рег. бр.  4539, серија бр.  0749057 
издадена од СВР  — Кичево  на име  Имер  Абдула 
Кадриоски, е. Аранѓел, Кичево.  (4565) 

Лична  карта рег. бр.  4342, серија бр.  0772434 
издадена од СВР  — Кичево  на име  Ване  Живко 
Карафил  оски, е. Попоец, Кичево.  (4566) 

Лична  карта рег. бр.  2783. серија бр.  0739294 
издадена од СВР  — Македонски Брод на име 
Билбил  Николоски, е. Крапа,  Кичево.  (4567) 

Лична  карта рег. бр.  6373, серија бр.  0099084 
издадена од СВР  — Куманово на име  Милка Јо-
ванова Иванова, е. Мамутчево,  Титов Велес.  (4568) 

Лична  карта рег. бр.  21441, серија бр.  0338443 
издадена од СВР  — Титов Велес  на име  Никола 
Киров Караколев, ул. „Јовче  Чучук" бр.  19, Титов 
Велес.  (4569) 

Лична  карта рег. бр.  26047, серија бр.  0358845 
издадена од СВР  — Титов Велес  на име  Петре 
Ангелов Исков, ул. „Б. Горев" бр.  67, Т. Велес.  (4570) 

Лична  карта рег. бр.  489, серија бр.  0324999 
издадена од СВР  — Титов Велес  на име  Славчо 
Иванов Андреевски, ул. „Страшо  Пинџур"  бр.  22, 
Титов Велес.  (4571) 

Лична  карта рег. бр.  390, серија бр.  394895 на 
име  Ш ефијат  Муарема  Касами, е. Стримница, Те-
товско. (4572) 

Лична  карта рег. бр.  4241, серија бр.  0700751 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Џемаил  Џа-
фер  Куртиши,  ул. „М. Симунеки"  бр.  67, Гостивар. 

(4573) 
Лична  карта рег. бр.  5045, серија бр.  0185555 

издадена од СВР  — Прилеп  на име  Нове Делков 
Бегалиноски, е. Бучин,  Битола. (4574) 

Лична  карта рег. бр,  3409, серија бр.  0463899 
издадена од СВР  — Куманово на име  Ранко Ки-
ров Апостоловски, е. Умин Дол — Куманово. <4575) 
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Лична  карта рег. бр.  2412, серија бр.  0738423 
издадена од СВР  — Македонски Брод на име  До-
бривој  Новев Апостолоски, е. Горно Бстуше,  Ки-
чево.  (4576) 

Лична  карта рег. бр.  19245, серија бр.  0733178 
издадена од СВР  — Кичево  на име  Шеип  Адил 
Веселоски,  е. Колари, Кичево.  (4577) 

Лична  карта рег. бр;  2186, серија бр.  0173191 
на име  Зулфи чар  Азиза  Османи,  е. Камењане,  Те-
товско. (4578) 

Лична  карта рег. бр.  17368, серија бр.  0713978 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Љезам  Сали 
Исени, е. Горјане, Тетовско. (4579) 

Лична  карта рег. бр.  3009, серија бр.  0177513 
на име  Невзат  Шериф  Хасани, е. Градец, Те-
товско. (4580) 

Лична  карта рег. бр.  2478, серија бр.  0777072 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Имрли  А. 
Муслија, е. Здуње, Гостивар. (4581) 

Лична  карта рег. бр.  1662, серија бр.  0775753 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Абдулаким 
Сефедин  Беќири,  е. М. Турчане,  Гостиварско. (4582) 

Лична  карта рег. бр.  1481, серија бр.  0054192 
издадена од СВР  — Берово на име  Марика А. Ја-
кимовски, Берово. (4583) 

Лична  карта рег. бр.  7651, серија фр.  0492551 
издадена од СВР  — Кавадарци на име  Душан  Ри-
сто Јованов, Демир  Капија, Неготино. (4584) 

Л&чна  карта рег. бр.  20257, серија бр.  0134653 
издадена од СВР  — Титов Велес  на име  Јован Бо-
жин  Петков, е. Клисура, Неготино. (4585) 

Лична  карта рег. бр.  1714, серија бр.  0489104 
издадена од СВР  — Кавадарци на име  Али Ша-
банов СелманОв,  е. Иберли  ја, Неготино. (4586) 

Лична  карта рег. бр.  1121, серија бр.  0367232 
издадена од СВР  — Неготино на име  ѓорѓе  С. 
Илиов, е. „Христо Ботев", Неготино. (4587) 

Лична  карта рег. бр.  1298, серија бр.  0770608 
издадена од СВР  — Ресен на име  Петре Живков 
Секуловски, е. Кривени,  Р:сен. (4533) 

Лична  карта рег. бр.  3320, серија бр.  0279690 
издадена од СВР  — Ресен на име  Флора Наумов-
ска, е. Болно, Ресен. (4589) 

Лична  карта рег. бр.  223, серија бр.  0365233 
издадена од СВР  — Кавадарци на име  Марија 
Петре (Стојанова) Андова, Кавадарци. (4590) 

Лична  карта рег. бр.  17008, серија бр.  0505632 
издадена сд СВР  — Кавадарци на име  Стојан 
Божин  Андев, Кавадарци. (4591) 

Лична  карта рег. бр.  14946, серија бр.  0500577 
издадена од СВР  — Кавадарци на име"  Нада Јован 
(Ташкова)  Попова, Кавадарци. (4592) 

Лична  карта рег. бр!  4031, серија бр.  0785486 
издадена од СВР  — Тетово на име  Халит Абдула 
Даути, ул. „К. Ј: Питу" бр.  5Ѕ, Тетово. (4593) 

Лична  карта рег. бр.  7319, серија бр.  0170881 
издадена од СВР  — Тетово на име  Зулбехар  Фариз 
Рамадани, ул. „К. Ј. Питу" бр.  18, Тетово. (4594) 

Лична  карта рег. бр.  5252, серија бр.  0177164 
издадена од СВР  — Тетово на име  Адил Исни 
Белули, е. Шипковица,  Тетово. (4595) 

Лична  карта рег. бр.  3798, серија бр.  0373613 
издадена од СВР  — Штип  на име  Трајко Панчев 
Панев, ул. „Бр. Миладинови" бр.  23, Штип.  (4596) 

Лична  карта рег. бр.  668, серија бр.  0303674 
издадена од СВР  — Струмица на име  Томе Јован 
Ангов, ул. „М. Тито" бр.  59, Струмица. (4597) 

Лична  карта рег. бр.  6698, серија бр.  0638208 
издадена од СВР  — Крива Паланка на име  Мите 
С. Петковски, е. Гиновци, Кјр. Паланка. (4598) 

Лична  карта рег. бр.  3028, серија бр.  0635538 
издадена од СВР  — Крива Паланка на име  Се-
рафин  Т. Јакимовски, е. Ранковци, Кр. Паланка. 

(4599) 
Лична  карта рег. бр.  15595, серија бр.  0501233 

издадена од СВР  — Кавадарци на име  Иван Па-
нов Нацев, е. Бистренци, Кавадарци. (4600) 

Лична  карта рег. бр.  1451, серија бр.  0393970 
издадена од СВР  — Свети Николе на име  Гојчо 
Трајанов Стојчев,  е. Ранчинци,  Свети Николе. 

(4650) 
Лична  карта рег. бр.  1280, серија бр.  0393799 

издадена од СВР  — Свети Николе на име  Тодор 
Стоименов Цветанов, е. Мустафино, Свети Николе. 

(4651) 
Лична  карта рег. бр.  4734, серија бр.  0085863 

издадена од СВР  — Битола на име  Марија X. 
Краева, ул. „Рузвелт"  бр.  24, Битола. (4652) 

Лична  карта рег. бр.  8147, серија бр.  0079620 
издадена од СВР  — Битола на име  Нације Мурат 
(Куртишова)  Рустемова, ул. „Караџова" бр.  45, Би-
тола. (4653) 

Лична  карта рег. бр.  10629, серија бр.  0154363 
.издадена од СВР  — Прилеп  на име  Благоја Апо-
столоски, ул. „К. Јосифовски" бр.  22, Прилеп. 

(4654) 
Лична  карта рег. бр.  21150, серија бр.  2761759 

издадена о д , С В Р —  Бор на име  Алија Д. Муста-
фовски, ул. „Средорек" бр.  100. Куманово. (4655) 

Лична  карта рег. бр.  1735, серије,  бр.  0763725 
издадена од СВР  — Крива Паланка на име  Душан 
Д. Јовановски, е. Герман,  Кр. Паланка. (4656) 

Лична  карта рег. бр.  21452, серија бр.  0133480 
издадена од СВР  — Охрид на име  Первис Фаик 
Сефероски,  е. Брсштица,  Дебар.  (4657) 

Лична  карта рег. бр.  11134, серија бр-  0115844 
издадена од СВР  — Дебар  на име  Гино К. Пав-
лески, е. Гари, Дебар.  (4658) 

Лична  карта рег. бр.  328, издадена од СВР  — 
Ресен на име  Крсте Л. Трајковски, е. Под мочани, 
Ресен. (4659) 

Лична  карта рег. бр.  16430, серија бр.  0354848 
издадена од СВР  — Титов Велес  на име  Велко 
Тодев Јовановски, е. Папрадиште,  Титов Велес. 

(4660) 
Лична  карта рег. бр.  5007, серија бр.  0666996 

издадена од СВР  — Тетово на име  Горан Славјан 
Пауновски, е. Челопек, Тетовско. (4662) 

Лична  карта рег. бр.  44323, серија бр.  0799557 
издадена од СВР  — Тетово на име  Вејсел  Бајра-
мов Абдијев, ул. „Бр. Миладинови" бр.  8, Тетово. 

(4663) 
Лична  карта рег. бр.  2682, серија бр.  0647189 

издадена од СВР  — Кратово на име  Петре Никола 
Андев, ул. „29 .ноември"  бр.  9, Кочани.  (4664) 

Лична  карта рег. бр.  10227, серија бр.  0129444 
издадена од СВР  — Берово на име  Бранислав С. 
Димитров, ул. „М. Тито" бр.  4, Делчево.  (4665) 

Лична  каљуга рег. бр.  2358, серија бр.  0426854 
издадена од СВР  — Струмица на име  Зора К. До-
нева, е. Попчево,  Струмица. (4666) 

Лична  карта рег. бр.  ' 3145, серија бр.  0129952 
издадена од СВР  — Битола на име  Драга Т. 
Чобановска, ул. „Ѓ. Сугаре"  бр.  82, Битола. (4667) 

Лична  карта рег. бр.  33130, издадена од СВР  — 
Битола на име  Богоја В.  Бобановски, ул. „Ријека" 
бр.  56-а, Битола. (4668) 

Лична  карта рег. бр.  11713, серија бр.  0552225 
издадена од СВР  — Куманово на име  Иљаз  Ајрула 
Исуфи,  е. Матејче,  Кумановско. (4669) 

Лична  карта рег. бр.  162, серија бр.  0032873 
издадена од СВР  — Струга на име  Никодин Дуко 
Лајкоски, е. Драслајца, Струга. (4683) 

Лична  карта рег. бр.  3018, серија бр.  0315420 
издадена сд СВР  — Кочани  на име  Луиза  Симион 
Данилова, ул. „Г. Темпо"  бр.  8, Кочани.  (4684) 

Лична  карта рег. бр.  15130, серија бр.  0421654 
издадена од СВР  — Струмица на име  Нако Тодо-
ров Наков, ул. „Охридска" бр.  194, Струмица. 

(4685) 
Лична  карта рег. бр.  865, серија бр.  0129284 

на име  Петар Михајлов Велјанчевски,  е. Дол. 
Српци, Битола. (4686) 

Лична  карта рег. бр.  5094, серија бр.  0565494 
издадена од СВР  — Куманово на име  Борко С. 
Зафировски, ул. „Егејска Македонија" бр.  28, Ку-
маново. . - ^4687) 
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Лична  карта рег. бр.  4497, серија бр.  0787466 
издадена од СВР  — Тетово на име  Цветанка 
Страхил (Тренковска) Билбилова, ул. „Г. Делчев4* 
бр.  125, Тетово. (4688) 

' Лична  карта рег. бр.  560, серија бр.  0103077 
на име  Ислам Р. Османи,  е. Требиште,  Тетовско. 

(4689) 
Лична  карта рег. бр.  41405, серија бр.  0796649 

издадена од СВР  — Тетово на име  Русомир  Славко 
Јовановски, с. Милетино, Тетово. (4690) 

Лична  карта рег. бр.  222, серија бр.  0273327 
на име  Неби  Селима  Сали, е. Челопек, Тетовско. 

(4691) 
Лична  карта рег. бр.  10175, серија бр.  0796189 

издадена од СВР  — Тетово на име  Аливеби  Ра-
сима Даути, ул. „Корушка"  бр.  21, Тетово. (4692) 

Лична  карта рег. бр.  2600, серија бр.  0762893 
издадена од СБР — Радовиш  на име  Аврам  Благој 
Лазаров,  с. Ораовица, Радовиш.  (4693 

Лична  карта рег. бр.  12429, серија бр.  0460781 
издадена од СВР  — Струмица на име  Павлина 
Ангел Панова, ул. „Кирил  и Методи" бр.  76, Стру-
мица. (4694) 

Лична  карта рег. бр.  3030, серија бр.  0129039 
издадена од СВР  — Битола на име  Менка Крсте 
Шапрданова,  ул. „Васа  Пелагић" бр.  6, Битола. 

(4695) 
Лична  карта рег. бр.  6338, серија бр.  0445945 

издадена од СВР  — Битола на име  Муневер  Изет 
(Незировска)  Реџеповска, ул. „Илинденска" бр. 
150, Битола. (4696) 

Лична  карта рег. бр.  24322, серија бр.  0540140 
издадена од СВР  — Куманово на име  Митко 
Иванов Петров, е. Горно Коњаре, Кумановско. 

(4697) 
Лична  карта рег. бр.  3868, серија бр.  0542915 

издадена од СВР  — Куманово на име  Борко 
Владимиров  Дојчиновић,  с. Троме"а,  Куманово. 

(4698) 
Лична  карта рег. бр.  11997, серија бр.  0234998 

издадена од СВР  — Охрид на име  Круме  Кочев 
Лулески, е. Издеглавје,  Охрид. (4699) 

Лична  карта рег. бр.  1980, серија бр.  0726973 
издадена од СВР  — Брод на име  Милован Бра ја-
ков Марковски, е. Црешнево,  Кичево.  (4700) 

Лична  карта рег. бр.  35479, серија бр.  0691543 
издадена од СВР  — Тетово на име  Џемаил  Рамиз 
Исмаили,  ул. „В.  Циривири"  бр.  24, Тетово. (4701) 

Лична  карта рег. бр.  1120, серија бр.  0101830 
издадена од СВР  — Тетово на име  Горѓе  М. Ки-
ровски, е. Битуше,  Тетовско. (4702) 

Лична  карта рег. бр.  4613, серија бр.  0175325 
издадена од СВР  — Тетово на име  Абдурезак  Му-
стафа Омери,  ул. „Н. Тесла" бр.  47, Тетово. (47ЈЗ) 

Лична  карта рег. бр.  13183, серија бр.  0709692 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Ферик Џабир 
Бакиу, е. Равен, Гостивар. (4704) 

Лична  карта рег. бр.  3449, серија бр.  0172945 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Енвер Сакип 
Куртиши,  Гостивар. (4705) 

Лична  карта рег. бр.  3103, серија бр.  0784643 
издадена од СВР  — Тетово на име  Трпе  Симо  Не-
делковски, ул. „Т. Ципоски" бр.  56, Тетово. (4706) 

Лична  карта рег. бр.  627/ш,  серија бр.  0052250 
издадена од СВР  — Штип  на име  Јордан Атана-
сов Андовски, е. Ратево, Штип.  (4707) 

Лична  карта рег. бр.  17106, серија бр.  0392756 
издадена од СВР  — Кочани  на име  Димитар Анто 
Михајловски, е. Драгобраште,  Кочани.  (4708) 

Лична  карта рег. бр.'  2159, серија бр.  414669 
издадена од СВР  — Радовиш  на име  Наџие Џемал 
Салиова, ул. „Шаин  мале"  б.  б.,  Радовиш.  (4709) 

Лична  карта рег. бр.  7102, серија бр.  419670 
издадена од СВР  — Радовиш  на име  Јурмет Ша-
бан (Садилова) Арифова,  ул. „Шаин  маале" б.  б., 
Радовиш.  (47Ш 

Лична  карта рег. бр.  11073, серија бр.  0484^35 
издадена од СВР  — Струмица на име  Драга Спасо 
Горлиева, е. Моноспитово, Струмица. (4711) 

Лична  карта рег. бр.  802, серија бр.  0001491 
издадена од СВР  — Битола на име  Ристе С. Јова-
новски, е. Груниште,  Битола. (4712) 

Лична  карта рег. бр.  18295, серија бр.  0091181 
издадена од СВР  — Битола на име  Томе Лазар 
Глигоровом,  ул. „М. Енгелс" бр.  1-а, Битола. (4713) 

Лична  карта рег. бр.  3279, серија бр.  0114669 
издадена од СВР  — Битола на име  Крсте Атанас 
Кај доески, е. Орле, Битола. (4714) 

Лична  карта рег. бр.  3415, серија бр.  0647924 
издадена од СВР  — Кратово на име  Трајко Јане 
Атанасов, е. Талашманци,  Кратово. (4715) 

Лична  карта рег. бр.  17013, серија бр.  0536158 
издадена од СВР  — Куманово на име  Имер  Ајдини 
Имери,  ул. „Ј. Сандански" бр.  58, Куманово. (4716) 

Лична  карта рег. бр.  3123, серија бр.  0528663 
издадена од СВР  — Куманово на име  Трајан Ве-
селинов Зафировски, ул. „Тоде Мендол" бр.  17, 
Куманово. (4718) 

Лична  карта рег. бр.  2821, серија бр.  0721255 
издадена од СВР  — Македонски Брод на име  Га-
силе Стамев Михајлоски, е. Волче,  Кичево.  (4719) 

Лична  карта рег. бр.  13470, серија бр.  0672336 
издадена од СВР  — Тетово на име  Елмаз  Јахи 
Ајдини, е. Бродец, Тетовско. (4720) 

Лична  карта рег. бр.  8310, серија бр.  0668923 
издадена од СВР  — Тетово на име  Зилбеар  Курти-
ша  Мемети, е. Раковец, Тетовско. (4721) 

Лична  карта рег. бр.  12049, серија бр.  0672807 
издадена од СВР  — Тетово на име  Авзи  Таир 
Исмаили,  е. Новаке, Тетовско. (4722) 

Лична  карта рег. бр.  3548, серија бр.  0170560 
на име  Ш ефкет  Акик Ферати, е. Одри, Тетовско. 

(4723) 
Лична  карта рег. бр.  25712, серија бр.  0683041 

издадена од СВР  — Тетово на име  Ќемал  Шабана 
Зикири, е. Седларево, Тетовско. (4724) 

Лична  карта рег. бр.  2385, серија бр.  0698895 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Халид Јонуз 
Мурати, е. Добридол, Гостиварско. (4725) 

Лична  карта рег. бр.  241, серија бр.  0150951 на 
име  Благој Васил  Аврамов,  е. Богданци, Гевгелија. 

(4726) 
Лична  карта рег. бр.  998, серија бр.  4406824 

издадена од СВР  — Врање  на име  Благица Сто-
јадин Кузмановић,  Негоричка  Бања, Гевгелиско. 

(4727) 
I Лична  карта рег. бр.  4577, серија бр.  0786387 
издадена од СВР  — Тетово на име  Милана Горѓи 
(Јанеска) Миленоска, ул. „Мирче  Ацев" бр.  86, 
Тетово. (4728) 

Лична  карта рег. бр.  5221, серија бр.  0787274 
издадена од СВР  — Тетово на име  Елмас Сулејман 
Шабани,  ул. „Ленин" бр.  61, Тетово. (4729) 

Лична  карта рег. бр.  1807, серија бр.  0698357 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Руфат Ми-
нир  Бичакчиу,  ул. „Т. Бобаноски" бр.  15, Гостивар. 

(4730) 
Лична  карта рег. бр.  924, серија бр.  0051636 

издадена од СВР  — Кочани  на име  Тодор Митре 
Темелков, е. Речани,  Кочанско.  (4731) 

Лична  карта рег. бр.  1847, серија бр.  0088687 
на име  Правда В.  Јагуриноска, е. П. Рувци, Би-
тола. " (4732) 

Лична  карта рег. бр.  15355, серија бр.  0048266 
издадена од СВР  — Струга на име  Јован Симон 
Трпчески,  е. Збажди, Струга. (4733) 

Лична  карта рег. бр.  549, издадена од СВР  — 
Македонски Брод на име  Милосав Спасески, е. 
Локвица, Кичево.  (4734) 

Лична  карта рег. бр.  10992, серија бр.  0005438 
издадена од СВР  — Титов Велес  на име  Драган 
Петар Димовски, ул. „Маршал  Тито" бр.  12, Титов 
Велес.  (4735) 

Лична  карта рег. бр.  832, серија бр.  0364841 на 
име  Павлина Петруш  (Јованова) Ставрева, населба 
„Превалец", Титов Велес.  (4736) 

Лична  карта рег. бр.  162, серија бр.  0369172 на 
име  Љубомир  Петров Кочовски^  е. Богомила, Ти-
тов Велес.  (4737) 
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Лична  карта рег. бр.  7732, серија бр.  0495404 
издадена од СВР  — Кавадарци на име  Горѓи  Би-
нов Стојанов, е. Д. Капија, Неготино. (4738) 

Лична  карта рег. бр.  2584, серија бр.  0663282 
издадена од СВР  — Тетово на име  Јаија Рамадана 
Касами, е. Урвич,  Тетовско. (473&) 

Лична  карта рег. бр.  8335, серија бр.  0113045 
издадена од СВР  — Дебар  на име  Акле Небиев -
ски, е. Велебрдо,  Тетовско. (4740) 

Лична  карта рег. бр.  30698, серија бр.  0101608 
издадена од СВР  — Битола на име  Алексо Нико-
лов Петревски, е. Беловодица, Тетовско. (4741) 

Лична  карта рег. бр.  3815, серија бр.  0373630 
издадена од СВР  — Штип  на име  Петар Методи 
Брашнаров,  ул. „Љубен  Иванов" бр.  7, Штип.  (4742) 

Лична  карта рег. бр.  5348, серија бр.  416691 
издадена од СВР  — Радовиш  на име  Илија Јован 
Зафиров,  е. Покрајчев©,  Радовиш.  (4743) 

Лична  карта рег. бр.  6822, серија бр.  0059535 
издадена од СВР  — Берово на име  Глигор Дими-
тар Бојаџиски, ул. „Охридска" бр.  16, Струмица. 

(4744) 
Лична  карта рег. бр.  3436, серија бр.  0456346 

издадена од СВР  — Струмица на име  Тинка Мито 
(Цунева) Атанасова, ул. „Белградска" бр.  15, Стру-
мица. (4745) 

Лична  карта рег. бр.  914, серија бр.  0465724 на 
име  Синан Исљама Мифтари, е. Извор,  Куманово. 

(4746) 
Лична  карта рег. фр.  11571, серија бр.  0552054 

издадена од СВР  — Куманово на име  Сеј  фула Ај-
дара Синани,  е. Ви штица,  Кумановско. (4747) 

Лична  карта рег. бр.  6812, серија бр.  0768224 
издадена од СВР  — Тетово на име  Меаз  Идриз 
Шаќири,  е. Лисец, Тетовско. (4748) 

Лична  карта рег. бр.  4788, серија бр.  0667372 
издадена од СВР  — Тетово на име  Риза  Еј улов 
Рецепи, е. Доброште,  Тетовско. (4749) 

Лична  карта рег. бр.  33324, серија бр.  0689379 
издадена од СВР  — Тетово на име  Јагода Стоја-
нова (Митреска) Трифунова, е. Варвара,  Тетов-
ско. (4750) 

Лична  карта рег. бр.  640, серија бр.  0274945 
на име  Радисав Тодора Стојановски, е. Блаце, Те-
товско: (4774) 

Лична  карта рег. бр.  13521, серија бр.  0650231 
издадена од СУП — Драгош  на име  Идриз  Адиљ 
Гргушка,  Тетово. (4775) 

Лична  карта рег. бр.  8852, серија бр.  0670276 
издадена од СВР  — Тетово на име  Вукадин  ѓор-
ѓев Антовски, е. Одри, Тетовско. (4826) 

Лична  карта рег. бр.  6016, серија бр.  0294951 
издадена од СВР  — Штип  на име  Дуда Сулиман 
Укова Парлаианова, ул. „Васил  Доганџиски" бр.  79. 
Штип.  (4827) 

Лична  карта рег. бр.  4059, серија бр.  0748577 
издадена од СВР  — Кичево  на име  Фролинка Димо 
Магденоска, е. Прострање, Кичево.  (4828) 

Лична  карта рег. бр.  23845, серија бр.  0785705 
издадена од СВР  — Цеље  на име  Винценц  Јожеф 
Опенталшек,  ул. „4 јули" бр.  8, Кичево.  (4829) 

Лична  карта рег. бр.  643, серија бр.  0370654 
издадена од СВР  — Неготино на име  Радивоје 
Крсто Стојковиќ, е. Челевец, Кавадарци. (4830* 

Лична  карта рег. бр.  563, серија бр.  0103020 
на име  Зекир Селман  Арслани, е. Жировница, Те-
товско. (4831) 

Лична  карта рег. бр.  329, серија бр.  0127246 
на име  Трајан Димитриј  ов Колевски, е. Кукуре-
чани,  Битолско. (4832) 

Лична  карта рег. бр.  252018, серија бр.  206142 
издадена од СВР  — Београд на име  Младен Трај-
ко Блажески, е. Орланци, Кичево.  (4833) 

Лична  карта рег. бр.  14407, серија бр.  0675011 
издадена од СВР  — Тетово на име  Сулеман  Акик 
Адеми, е. М. Речица,  Тетовско. (4834) 

Лична  карта рег. бр.  480, серија бр.  1256162 
издадена од СВР  — Зеница на име  Мустафа Изе-
тов Сулејмани,  е. Јанче,  Тетовско . (4835) 

Лична  карта рег. бр.  70, серија бр.  0270780 на 
име  Видоја  Р. Адамовски, е. Леуново, Тетовско. 

(4836) 
Лична  карта рег. бр.  5055/ш,  серија бр.  0410531 

издадена од СВР  — Штип  на име  Раим  Мустафов 
Шабанов,  е. Пухче,  Штип.  (4837) 

Лична  карта рег. бр.  3531, серија бр.  0375132 
издадена од СВР  — Кочани  на име  Петре Тоде 
Петрев, е. Рај чани,  Кочани.  (4838) 

Лична  карта рег. бр.  475, серија бр.  0147494 
издадена од СВР  — Делчево  на име  Новица Илија 
Таков, ул. „Маршал  Тито" бр.  65, Делчево.  (4839) 

Лична  карта рег. бр.  9833, едри ја бр.  0059742 
издадена од СВР  — Берово на име  Димитар Иван 
Манев, ул. „Ор. Ников" бр.  11, Делчево.  (4840) 

Лична  карта рег. бр.  15377, серија бр.  0014233 
издадена од СВР  — Битола на име  Димитрија 
Петко Талевски, е. Средно Егри, Битолско. (4841) 

Лична  карта рег. бр.  4614, серија бр.  0136021 
издадена од СВР  — Битола на име  Петар Милан 
Талевски, ул. „Н. Н. Борче"  бр.  34/2, Битола. (4842) 

Лична  карта рег. бр.  35007, серија бр.  0105440 
издадена од СВР  — Битола на име  Кузман  Јордан 
Апостоловски, е. Добромири,  .Битолско. (4843) 

Лична  карта рег. бр.  31448, серија бр.  0102340 
издадена од СВР  — Битола на име  Љубица Веле 
(Грујева) Секуловска, е. Пуста Река, Крушево.  (4844) 

Лична  карта рег. бр.  10193, серија бр.  0535321 
издадена од СВР  — Куманово на име  Ајрет Ајре-
динова Далиповска, Куманово. (4845) 

Лична  карта рег. бр.  6409, серија бр.  0566809 
издадена од СВР  — Куманово на име  Стојан Стој-
ков Цветковски, е. Дренак, Кумановско. (4846) 

Лична  карта рег. бр.  10175, серија бр.  0559993 
издадена од СВР  — Куманово на име  Бранко До-
нев Гигев ски, е. Пчиња,  Куманово. (4847) 

Лична  карта рег. бр.  34950, серија бр.  4061190 
издадена од СВР  — Краљево на име  Љубица Ми-
лана Јелиќ, Македонски Брод. (4848) 

Лична  карта рег. бр.  1102, серија бр.  0325612 
издадена од СВР  — Титов Велес  на име  Кирил 
Миланов Миновски, ул. „Рајко Жин зифов"  бр.  11, 
Титов Велес.  (4849) 

Лична  карта рег. бр.  1365, серија бр.  0370120 
издадена од СВР  — Титов Велес  на име  Пецо Јо-
ванов Миленков, ул. „Трајко Панов" бр.  12, Титов 
Велес.  (4850) 

Лична  карта рег. бр.  8095, серија бр.  0499042 
издадена од СВР  — Кавадарци на име  Јован Мит-
ров Ши шков,  ул. „Благој Кирков" бр.  26, Титов 
Велес.  (4851) 

Лична  карта рег. бр.  5442, серија бр.  035952 
издадена од СВР  — Титов Велес  на име  Менка 
Атанас Стојанова Маѓерова, е. Долно Чичево,  Ти-
тов Велес.  (4852) 

Лична  карта рег. бр.  3348, с зрија  бр.  076151 
на Име  Иса Ванта  Шаќири,  е. Жеровјане,  Тетов-
ско. (4853) 

Лична  карта рег. бр.  1099, серија бр.  0160311 
издадена од СВР  — Ресен на име  Крсте Митрев 
Пановски, е. Штрбово,  Ресен. (4854) 

Лична  карта рег. бр.  801, серија бр.  0092411 на 
име  Атанас Тодор Јотевски, е. Жабени,  Битолско. 

(4855) 
Лична  карта рег. бр.  5207, серија бр.  0141014 

издадена од СВР  — Битола на име  Богомил Душ-
ко Константинов, ул. „10" б*р.  2, Битола. (4856) 

Лична  карта рег. бр.  460, серија бр.  0153270 на 
име  Милица ѓорѓи  Ристевска, ул. „Ал. Турунџев" 
бр.  73, Битола. (4857) 

Лична  карта рег. бр.  1427, серија бр.  0260818 
издадена од СВР  — Демир  Хисар на име  Ратка 
Кордовска, е. Слепче,  Битолско. (4858) 

Лична  карта рег. бр.  26118, сарија бр.  0561936 
издадена од СВР  — Куманово на име  Јелена Д. 
(Јакимовска) Трајковска, ул. „Доне Божинов"  бр.  3, 
Куманово. (4859) 
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Лична  карта рег. бр.  2236, серија бр.  0158126 
издадена од СВР  — Крива Паланка на име  Тоде 
Благојев Тасевски, е. Дурачка  Река, Кр. Паланка. 

(4860) 
Лична  карта рег. бр.  2274, серија бр.  0158664 

издадена од СВР  — Крива Паланка на име  Ратко 
Велинов  Ангеловски, е. Дурачка  Река, Крива Па-
ланка. (4861) 

Лична  карта рег. бр.  3465, серија бр.  0167193 
издадена од СВР  — Делчево  на име  Стојне Весе-
линов Иванов, е. Дулица, Делчево.  (4862) 

Лична  карта рег. бр.  791, серија бр.  0146809 
издадена од СВР  — Делчево  на име  Васил  Бога-
тин Миленков, е. Турија, Делчево.  (4863) 

Лична  карта рег. бр.  5418/ш,  серија бр.  0410894 
издадена од СВР  — Штип  на име  Давчо  Јордан 
Петров, е. Трсино, Кочани.  (4864). 

Лична  карта ргг. бр.  2382,, серија бр.  0372874 
издадена од СВР  — Радовиш  на име  Симјон  Јо-
ван Петров, е. Подареш,  Радовиш.  (4865) 

Лична  карта рег. бр.  36136, серија бр.  0106624 
издадена од СВР  — Битола на име  Слободанка 
Иван Кочева,  ул. „Никола Тесла" бр.  106, Битола. 

(4866) 
Лична  карта рег. бр.  8755, серија бр.  0113048 

издадена од СВР  — Битола на име  Петре Спасев 
Смилевски, с. Ва шарејца,  Битола. (4867) 

Лична  карта рег. бр.  1070, серија бр.  0535377 
издадена од СВР  — Куманово на име  Б р а ш ^ С л а з -
ков Трајановски, ул. „Народна револуција" ̂ р . 46, 
Куманово. (4868) 

Лична  карта рег. бр.  3856, серија бр.  (Ј400766 
издадена од СВР  — Куманово на име  Славко Ди-
нев Стојановски, е. Кучкарево,  Кумановско, А (4869) 

Лична  карта рег. бр.  4607, серија бр.  ф54068 
издадена сд СВР  — Кратово на име  Тодор Вошко 
Диковски, е. Шоп  Рудари, Кратово. . (4870) 

Лична  карта рег. бр.  2691, серија бр.  0648294 
издадена од СВР  — Кратово на име  Петре Јаким 
Велков,  с. Железница,  Кратово. (4871) 

Лична  карта рег. бр.  16620, серија бр.  0504871 
издадена Од СВР  — Кавадарци на име  Јоско На-
ков Лалковски, с. Ресава, Кавадарци. (4872) 

Лична  карта рег. бр.  33111, серија бр.  0689167 
издадена сд СВР  — Тетово на име  Садула Алил 
Феј  зулаи,  е. Г. Речица,  Тетовско. (4873) 

Лична  карта рег. бр.  44941, серија бр.  0800177 
издадена од СВР  — Тетово на име  Имрија  Сали 
Мисими,  е. Боговиње, Тетовско. (4874) 

Лична  карта рег. бр.  27796, серија бр.  0685746 
издадена од СВР  — Тетово на име  Мусли Синана 
Зсндели, с. Седларево, Тетовско. (4875) 

Лична  карта рег. бр.  852, серија бр.  0305317 
издадена од СВР  — Штип  на име  Стојанка Милан 
(Петкова) Симонова,  ул. „Пиринска" бр.  79, Штип. 

(4876) 
Лична  карта рег. бр.  6095, издаден?,  сд СВР  — 

Струмица на име  Љуба Киро  Георгиева,  с. Баница, 
Струмица. (4877) 

Лична  карта рег. бр.  17146, серија бр.  0535791 
издадена од СВР  — Куманово на име  Михајло 
Илиев Петрушевски,  е. Стрезе  вце, Кумановско. 

(4878) 
Лична  карта (рег. бр.  4643, серија бр.  0136373 

издадена од СВР  — Прилеп  на име  Михајло По-
поски, булевар  „Маршал  Тито" бр.  77, Прилеп. 

(4879) 
Лична  карта рег. бр.  8788, серија бр.  0447770 

издадена од СВР  — Прилеп  на име  Марика Смуг-
реска, ул. „К. Јосифовски" бр.  290, Прилеп.  (4880) 

Лична  карта рег. бр.  2885, серија бр.  0200295 
издадена од СВР  — Прилеп  на име  Стеван Ива-
носки, ул. „Моша  Пијаде" бр.  285, Прилеп.  (4881) 

Лична  карта рег. бр.  4102, серија бр.  0142101 
издадена од СВР  — Прилеп  на име  Рампо  Ѓорѓиос-
ки, ул. „Илка Црисаѓанка" бр.  72, Прилеп.  (4882) 

Лична  карта рег. бр.  18270, серија бр.  0159745 
издадена од СВР  — Прилеп  на име  Илија Дано 
Ѓорѓиоски, ул. „Л. Фил илоски" бр.  93, Прилеп. 

(4883) 
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Лична  карта рег. бр.  252, серија бр.  0020959 
. издадена сд СВР  — Охрид На име  Номче  Павле 
Налоски, е. Пештани,  Охридско. (4334) 

Лична  карта рег. бр.  9185, серија бр.  0705633 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Ленка Ристо 
Николоска, ул ЈТ. Делчев"  бр.  155, Тетово. (4885) 

Лична  карта рег. бр.  41270, серија бр.  0796514 
издадена од СВР  — Тетово на има  Неби  Хамита 
Ибраими,  ул. „Б. Кидрич"  бр.  23, Тетово. (4886; 

Лична  карта рег. бр.  37779, серија бр.  0693045 
издадена од СВР  — Тетово на име  Вели  Руфат 
Џабири,  е. Порој, Тетовско (4887) 

Лична  карта рег. бр.  2^84, серија бр.  0634191 
издадена од СВР  — Тетово на имс  Ферат Азиз 
Ферати, е. Г. Палчиштс,  Тетовско. (4888) 

Лична  карта [Јтег. бр.  1544, серија бр.  0780147 
на име  Раиф  Сабита Мехмеда, е. Градец, Тетовско. 

(4889). 
Лична  карта рег. бр.  2334, серија бр.  0173839 

на имс  Исмет Сабри  Џафери,  е. Боговиње, Тетов-
ско. (4890) 

Лична  карта рег. бр.  10669, серија бр.  0671990 
издадена од СВР  — Тетово на име  Милаим  Османа 
Деари,  е. Челопек, Тетовско. (4891) 

Лична  карта рег. бр.  3798, ^серија бр.  0700408 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Ружа  Голуба 
Томовска, е. Краксрница, Тетовско. (4892) 

Лична  карта рог. бр.  5863, серија бр.  0665225 
издадена од СВР  — Тетово на име  Шауки  'Саит 
Салаи, е. Теарце, Тетовско. <4893) 

Лична  корта рег. бр.  136, серија бр.  0696646 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Бектеш  Ќаил 
Исмаили,  ул. „С. Попоски'' бр.  44, Гостивар. (4894) 

Лична  карта рег. бр.  25242, серија бр.  0722052 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Исак Адем 
Медија, е. Дсбридол, Гостиварско. (4895) 

Лична  карта рег. бр.  16962, серија бр.  0713572 
издадена од СВР  — Гостивар на име  Ја шар  Зул-
фи  Менга, ул. „Т. Бобаноски" бр.  22, Гостивар. 

(4896) 
Лична  карта рег. бр.  963, серија бр.  0466174 

на име  Миле Тодоров Илиевски, с. Војник,  Кума-
новске. (4897) 

Лична  карта рег. бр.  571, серија бр.  0440581 
издадена од СВР  — Кавадарци на име  Тоде Владов 
Кировски, е. Брушани,  Кавадарци. (4898) 

Лична  карта рег. бр.  45315, серија бр.  0268547 
издадена од СВР  — Тетово на име  Ја шар  Фета 
Рамадани, ул. „Рад. Цоњиќ"  бр.  1С5, Тетово. (4899) 

Лична  карта рег. бр.  13625, серија бр.  0674612 
издадена од СВР  — Тетово на име  Асан Ајрула 
Асани, е. Шипковица,  Тетово. (49ОС) 

Лична  карта рег. бр.  5406, серија бр.  0171122 
издадена сд СВР  — Гостивар на име  Нија з  Ш ефки 
Ајрули, е. Добридол, Гостиварско. (4901) 

Лична  карта рег. бр.  1995, серија бр.  01*31666 
на име  Наќе Атанасов Чавковски, е. Нове С:лс, 
Струмица. (4002) 

Лична  карта рег. бр.  3503, серија бр.  0015819 
издадена од СВР  — Битола на име  Крсте Наума 
Јсшевски,  е. Долно Егри, Битолско. (4903) 

Лична  карта рег. бр.  4444, серија бр.  0.77293 
издадена сд СВР  — Битола на име  Тодор Бошко 
Блажев,  ул. „Д. Груев" бр.  131, Вител:'.  (4904) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЕНАТА 

ПОШТА  5573/16 — СКОПЈЕ 

Р е п  и ту в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите  работни места на 
јавни службеници и тоа: 
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Во  Скопје: 
— градежни техничари, 
— машински  техничари, 
— електро техничари, 
— хидро техничари, 
— декоратери цртачи, 
— помошни  службеници. 
Во  Петровец (Скопје): 
— еден градежен техничар, 
— еден машински  техничар. 
Услови за  прием:  Потребна стручна  спрема. 

Основна плата по Законот за  јавните службеници, 
положајна  плата и армиски додаток според по-
себните прописи  за  ЈНА. Молбите таксирани со 
50 динари државна такса, биографија  со краток 
опис на досегашното  движење во службата, пре-
пис од свидетелството за  школската  спрема,  да се 
достават на адреса на ВП  5573/16 — Скопје. Оста-
натите документи предвидени со член  31 од За-
конот за  јавните службеници ќе се поднесат по 
соопштувањето  за  прием  во служба. 

РОК на траење на конкурсот е 15 дена од денот 
на објавувањето, а останува отворен до пополну-
вање на работните места. (1727) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗАВОДОТ  ЗА 
ЗАПОС ДУВАЊЕ  НА РАБОТНИЦИ — ОХРИД 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за  пополнување  на работното место Економист-
аналитича(р 
У с л о в и : 
Да има  завршено  економски факултет со над 

3 години работно искуство во струката и положен 
стручен  испит за  звањето. 

Платата ќе биде определена по Законот за 
јавните службеници, а положај  ната плата според 
Одлуката за  положајните плати на службениците 
при  Заводот за  затоплување  на работници — 
Охрид. 

Кандидатите покрај молбата таксирана со 50 
динари административни такси да ги поднесат и 
документите предвидени со чл.  31 од Законот за 
јавните службеници во рок од 15 дена по објаву-
вањето на конкурсот до Конкурсната комисија. 

Настап на работа од 1.1.1965 година. (1722) 

Советот за  просвета на Собранието на општи 
ната Кале — Скопје, во согласност со советите на 
работните колективи на училиштата, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за  пополнување  на упразнетите  работни местг. 
управители и пом.  управители во основните у чи-
лишта  на подрачјето  на Општината  Кале — Скопје 
и тоа: 
Основното училишта „Кирил и Методија" — Скопје 

1. Управител на училиштето  — — — — 1 
Услови: Завршена  учителска  школа  со 10 години 

Бр. 43 — Стр. 743 

служба  во струката и положен  стручен  испит, 
ВПШ  со 8 години служба  во струката или фило-
зофски  факултет со 5 години работен стаж и по-
ложен  стручен  испит.1 

Основно училиште „Јане Сандански" — Скопје 
1. Пом.  управител — — — — — — — 1 

Услови: Завршена  висока, виша  или средна струч-
на спрема,  со 8 години работен стаж во струката 
и положен  стручен  испит. 

Основно училиште „Вук Каралиќ" — Скопје 
1. Управител — — — — — — — — 1 
2. Пом.  управител — — — — , —. — — 1 

Услови: Под точка  1 високо образование  со нај-
малку 3 години работен стаж, више  образование 
со над 10 години работен стаж или средно обра-
зование  и над 15 години стаж. За сите положен 
стручен  испит и најдобра оценка за  последните 
3 години. Кандидатот да го познава  турскиот, а по 
можност и шиптарскиот  ја зик. 

Под точка  2 високо образование  со најмалку 
3 години работен стаж, више  образование  со нај-
малку 8 години стаж или средно образование  со 
најмалку 10 години стаж во струката. За сите по-
ложен  стручен  испит и најдобра оценка за  по-
следните три години. Кандидатот обавезно  да ги 
познава  двата ја зика  турскиот и шиптарскиот. 

Основно училиште „Цветан Димов" — Скопје 
1. Управител — — — — — — — — 1 

У лови: Завр шен  фило зофски  факултет — педа- . 
>шка  група со 5 години работен стаж во просвет-

еа струка или ВПШ  со 8 години практика во стру-
ката. 

Основно училиште „Васил Главинов" — Скопје 
1. Пом.  управител — — — — — — — 1 

Услови: Висока  стручна  школа,  положен  стручен 
испит и над 5 години работен стаж на соодветно 
место. 
Основно училиште „Живко Брајковски" — Бутел I 

1. Управител — — — — — — — — 1 
2. Пом.  управител — — —. — — 1 

Услови: Под точка  1 филозофски  факултет со над 
5 години стаж од кои најмалку 2 години на ра-
ководна должност во просветна струка, ВП Ш  со 
над 7 години стаж од кои најмалку 3 години на 
раководна должност во просвета или учителска 
школа  со положен  стручен  испит и над 15 годинл 
стаж од кси најмалку 5 години на раководна 
должност во просвета. Под точка  2 завршена  ВПШ 
со положен  стручен  испит и најмалку 5 години 
стаж во струката или учителска  школа  со поло-
жен  стручен  испит и најмалку 7 години стаж рз 
струката. 

Основно училиште „Климент Охридски" 
— е. Бутел 

1, Управител — — — — — —. 1 
Услови: Завршена  ВПИЈ  и над 5 години работен 
стаж или учителска  школа  со над 10 години ра-
ботен стаж во просвета. 

Молбите таксирани За управители се доставу-
ваат до Собранието на општината  Кале, а за  пом. 
управители непосредно до училиштето  каде што 
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се конкурира. Со молбата се прилагаат документи 
предвидени по член  31 од Законот за  јавните 
службеници. 

Средно економско училиште „Моша Пијаде" 
— Скопје 

1. Директор — — — — — — — — 1 
Услови: Високо  образование,  пет години работен 
стаж во просветна струка и положен  стручен 
испит. 

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена од обја-
вувањето во „Службен  весник на СРИ". (1731) 

ГРАДЕЖНИОТ ЦЕНТАР 
ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ  И ОСПОСОБУ-

ВАЊЕ  НА КАДРИ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за  пополнување  на следните работни места: 
1. Ви ши  инструктор и 
2. Инструктори: бетонирец, ѕидар и тесар. 
За пополнување  на работните места потребни 

се следниве услови: 
Под точка  1. технички  факултет, градежен или 

архитектонски отсек со работно искуство. 
Под точка  2. степен на образование  на високо-

квалификуван работник од занимања  та: бетонирец, 
ѕидар и тесар или едно од училиштата  за  квали-
фикувани или висококвалификувани работници 
или за  техничари  и над 8 години работно искуство. 

Личен  доход според Правилникот за  лични  до-
ходи на Градежниот центар. 

Конкурсот трае до пополнување  На работните 
места. 

Молби  со потребните документи се поднесу-
ваат до Градежниот центар. 

За информации  обратете се на телефон 31-207. 
(1730) 

Конкурсната комисија при  Заводот за  урбани-
зам  и архитектура — Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за  пополнување  на следните работни места: 
1. Еден дипломиран  градежен инженер  за  ра-

ботното место Самостоен проектант — инженер 
2. Еден дипломиран  градежен инженер  за  ра-

ботното место Проектант соработник — инженер 
3. Двајца градежни техничари  за  работното 

место Самостоен проектант — техничар 
УСЛОВИ: 
Под точка  1. завр шен  технички  факултет — 

градежен отсек со најмалку 4 год. стручна  пракса 
во областа на урбанизмот,  положен  стручен  испит 
и овластување за  проектирање. 

Под точка  2. завршен  технички  факултет — 
градежен отсек со најмалку 1 год. пракса во об-
ласта на урбанизмот. 

Под точка  3. завршено  среднотехничко  у чили-
ште  — градежен отсек со најмалку 8 год. пракса, 
од кои 5 во областа на урбанизмот,  положен  стру-
чен  испит и овластување за  проектирање. 

Личен  доход по Правилникот за  рамките на 
платите на работниците и службениците на За-
водот. 

Молбите, прописно  таксирани, со документи 
предвидени во чл.  31 од Законот за  јавните служ-
беници и со опширен  опис за  досегашната  работа, 
да се достават до конкурсната комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето т. е. до 31-ХП-1964 год. (1732) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЕНАТА 
ПОШТА  5573/16 — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за  прием  на лекари од граѓанство на специја-
ли зација  во Воената  болница — Скопје, и тоа: 

— за  интерна медицина 2 
— за  општа  хирургија  1 
— за  рентгенологија 1 
— за  оториноларингологија 1 
— за  офталмолог  ̂а 1 

Услови на конкурсот: 
Да конкурираат можат лекари што  ги испол-

нуваат условите од чл.  2 на општите  одредби на 
Правилникот За специјализација на здравствените 
службеници од прва врста. 

Примените  кандидати ќе бидат поставени во 
својство на јавни службеници, а работниот однос 
ќе им  биде заснован  по пат на договор, според 
градивото и времетраењето на одредената специ-
јали зација. 

Со договорот примените  кандидати ќе бидат 
исплатувани според постојните прописи  што  важат 
во граѓанството и армиски додаток. 

Конкурсот останува отворен до 1. II. 1965 год. 
(1729) 

СОДРЖИНА 
Страна 

250. Одлука за  условите под кои од средства-
та на Републичкиот  инвестиционен фонд 
ќе се кредитираат пре чекорувањата  во 
трошоците  на инвестиционата изградба  — 729 

251. Одлука за  доделување новогодишна  на-
града на службениците и работниците 
на републичките  државни органи — — 729 

252. Одлука за  најмалиот износ  на надоместо-
кот на трошоците  за  исхрана и сместу-
вање на осигурените лица за  време  на 
патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето здравствена за-
штита  — — — —• — — — — — 730 

253. Одлука за  најмалиот износ  на надоме-
стокот на трошоците  за  закоп  на осигу-
рено  лице — — — — — — — — 730 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уред ник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

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

18 декември 1964 


