
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 28 ноември 1979 
С к о п ј е 

Број 37 Год. ХХХV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 8 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

472. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на За -
конот за републичките даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 ноември 1979 го-
дина. 

Број 08-2918 
23 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките даноци на граѓа-

ните („Службен весник на СРМ", бр. 35/78 и 41/78), 
во член 2 се додава нова алинеја 1, која гласи: 

,, — од личниот доход по стапка од 0,5%." 
Досегашните алинеи 1 и 2 стануваат 2 и 3. 

Член 2 

По член 4, се додава нов член, кој гласи: 

„Член 4-а 
Приходот од републичкиот данок од личен до-

ход на работниците од член 2, алинеја 1 на овој 
закон ќе се користи за намирување на обврските 
на Републиката за посебниот додаток на пензија, 
како и за други обврски по основ на пензиското 
и инвалидското осигурување, утврдени со закон". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1980 година. 

473. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за посебниот данок ,на промет на производи 
и услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 ноември 1979 го-
дина. 

Број 08-2919 
23 ноември 1979 година 

Скопј е 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИ-

ОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги — пречистен текст („Службен 
весник на СРМ", бр. 39/77; 42/77; 41/78 и 24/79), во 
Тарифата за посебниот републички данок на про-
мет, во тарифен број 2, точка прва, алинеја 2 збо-
ровите: „пиво и" се бришат, а во алинеја 3, по 
зборот „отсто", точката се заменува со запирка. По 
алинејата 3, се додава нова алинеја 4, која гласи: 

„ — пиво 7 отсто". 

Член 2 
Во тарифниот број 4, во четвртиот ред, бројот 

„17" се заменува со бројот „7", а по зборот „отсто", 
запирката се заменува со точка, а зборовите до 
крајот на реченицата, се бришат. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1. I. 1980 година. 
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474. 
Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕН-

ЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 

Се прогласува Законот за евиденциите во об-
ласта на здравството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 ноември 1979 го-
дина. 

Број 08-2920 
23 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА 

ЗДРАВСТВОТО 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат евиденциите во 

областа на здравството кои содржат податоци од 
интерес за Републиката и тоа за: 

1. малигните заболувања, 
2. шеќерната болест, 
3. исхемичната болест на срцето, 
4. бубрежната инсуфициенција, 
5. психозите, 
6. алкохолизмот и другите зависности, 
7. професионалните заболувања, 
8. реуматската треска, 
9. интоксикациите (труењата), 

10. сообраќајниот трауматизам, 
11. паричните средства за задолжителните видо-

ви на здравствена заштита, 
12. паричните средства за здравствена заштита 

на работниците, работните луѓе и граѓаните 
од Социјалистичка Република Македонија 
кои се лекуваат во другите социјалистички 
републики и автономни покраини и во стран-
ство, 

13. инвестиционите вложувања, 
14. медицинските апарати и инструменти чија 

набавна вредност изнесува над 50.000 дин. 
Водењето на евиденциите од став 1 на овој член 

е составен дел на здравствената статистика. 

Член 2 
Евиденцијата на податоците од член 1 на овој 

закон се води со запишување во основната меди-
цинска документација, пропишана со сојузни про-
писи и во други средства за водење на евиденција 
што ќе ги пропише функционерот што раководи со 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на здравството и социјалната политика. 

Член 3 
Евиденција на малигните заболувања водат ор-

ганизациите на здружениот? труд од областа на 
здравството (во натамошниот текст: здравствени 
организации) кои ќе го утврдат заболувањето, од-
носно кои во рамките на својата дејност се зани-
маваат со проучување и лекување на овие забо-
лувања. 

Евиденцијата за малигните заболувања ги со-
држи следните податоци: 

1. дијагноза (клиничка, хистолошка-цитолошка), 
2. датум на првото утврдување на дијагнозата, 
3. датум на пријавување на дијагнозата, 
4. фазата на заболувањето (почетна, напред-

ната, терминална), 
5. метастази (не постојат, постојат, локализа-

ција), 
6. вид на лекувањето (оперативно, со зрачење, 

хемотерапиј а, симптоматска), и 
7. исход на лекувањето. 

Член 4 
Евиденција на шеќерната болест водат здрав-

ствените организации кои ќе го утврдат заболу-
вањето, односно кои се занимаваат со проучување 
и лекување на ова заболување. 

Евиденцијата за шеќерната болест ги содржи 
следните податоци: 

1. дијагноза (клиничка, лабораториска), 
2. датум на првото утврдување на дијагнозата, 
3. датум на пријавувањето на дијагнозата, 
4. вид на шеќерната болест, 
5. вид на лекувањето (со лекови, со диета), 
6. исход на лекувањето. 

Член 5 
Евиденција на исхемичната болест на срцето 

водат здравствените организации што се занима-
ваат со утврдување, лекување и рехабилитација на 
ова заболување. 

Евиденцијата за исхемичната болест на срцето 
ги содржи следните податоци: 

1. дијагноза (клиничка, лабораториска), 
2. фактори на ризикот, 
3. датум на првото утврдување на дијагнозата, 
4. датум на пријавувањето на дијагнозата, 
5. вид на лекувањето, 
6. исход на лекувањето. 

Член 6 
Евиденција на бубрежната инсуфициенција во-

дат здравствените организации кои ќе го утврдат 
заболувањето, односно кои во рамките на својата 
дејност се занимаваат со проучување и лекување 
на ова заболување. 

Евиденцијата на бубрежната инсуфициенција 
ги содржи следните податоци: 

1. дијагноза (клиничка, лабораториска), 
2. причина, односно вид на заболувањето што 

довело до бубрежна инсуфициенција, 
3. датум на првото утврдување на дијагнозата, 
4. датум на пријавувањето на дијагнозата, 
5. вид на лекувањето, 
6. користена дијализа (користена, не користена), 
7. исход на лекувањето. 

Член 7 
Евиденција на психозите водат болничко-ста-

ционарните здравствени организации што се зани-
маваат со утврдување и лекување на психозите. 

Евиденцијата за психозите ги содржи следните 
податоци: 

1. дијагноза (клиничка, лабораториска), 
2. датум на првото утврдување на дијагнозата, 
3. датум на пријавувањето на дијагнозата, 
4. вид на лекувањето, 
5. исход на лекувањето. 

Член 8 
Евиденција на алкохолизмот и другите завис-

ности водат одделенијата за нервни и душевни бо-
лести на општите болници, специјалните болници 
за нервни и душевни болести, диспанзерите и за-
водите за ментално здравје. 
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Евиденцијата за алкохолизмот и другите за-
висности ги содржи следните податоци: 

1. дијагноза (клиничка, лабораториска), 
2. датум на првото утврдување на зависноста, 
3. датум на пријавувањето на дијагнозата, 
4. в,ид на лекувањето, 
5. исход на лекувањето. 

Член 9 
Евиденција на професионалните заболувања 

водат здравствените организации што укажуваат 
здравствена заштита на работниците. 

Евиденцијата на професионалните заболувања 
ги содржи следните податоци: 

1. дијагноза (заснована врз комплетни лабора-
ториски и други наоди), 

2. датум на првото утврдување на заболува-
њето, 

3. датум на пријавувањето на дијагнозата, 
4. вид на штетноста што довела до професио-

нално заболување, 
5. вид на лекувањето, 
6. време на попреченоста за работа за време 

на лекувањето, 
7. рехабилитација, 
8. исход на лекувањето. 

Член 10 
Евиденција на реуматската треска водат здрав-

ствените организации кои укажуваат здравствена 
заштита на деца од предучилишна и училишна 
возраст и младина. 

Евиденцијата за реуматска треска ги содржи 
следните податоци: 

1. дијагноза (клиничка, лабораториска), 
2. датум на првото утврдување на дијагнозата, 
3. датум на пријавувањето на дијагнозата, 
4. главни знаци на заболувањето, 
5. податоци за претходно прележана стрепто-

кокна инфекција, 
6. прва етапа и број на рецидиви, 
7. профилакса на рецидивот на заболувањето, 
8. вид на лекувањето, 
9. исход на лекувањето. 

Член 11 
Евиденција на интоксикациите (труењата) во-

дат здравствените орга,низации кои ги утврдуваат 
заболувањата, односно кои во рамките на својата 
дејност се занимаваат со проучување и лекување 
на овие заболувања. 

Евиденцијата на интоксикациите (труењата) ги 
содржи следните податоци: 

1. дијагноза (клиничка, лабораториска), 
2. датум на првото утврдување на дијагнозата, 
3. датум на пријавувањето на дијагнозата, 
4. причина, односно вид на интоксикацијата 

(суицид, акцидент, криминал и др.), 
5. рецидив, 
6. последици од интоксикацијата, 
7. време ,на попреченоста за работа за време 

на лекувањето, 
8. рехабилитација, 
9. вид на лекувањето (медикаментозно-анти-

дотно, со апаратура, со користење на дија-
лизирачки средства и др.), 

10. исход на лекувањето. 

Член 12 
Евиденција на сообраќајниот трауматизам во-

дат здравствените организации што се занимаваат 
со утврдување, лекување и рехабилитација на овие 
состојби. 

Евиденцијата на сообраќајниот трауматизам ги 
содржи следните податоци: 

1. дијагноза — природа на повредата (утврде-
на КЛИНИЧКИ, рендгенски и со други наоди), 

2. време на настанување на повредата (час, ден 
во седмицата, датум, месец, година), 

3. сообраќајно средство кое предизвикало по-
вреда (вид сообраќајно возило, железница, воздуш-
но сообраќајно средство), 

4. фактори на ризикот (фактор-човек, сообра-
ќајно средство, патишта, метеоролошки услови), 

5. место на укажувањето на прва помош (ме-
сто на настанот, при транспорт, во здравствена ор-
ганизација), 

6. кој укажал прва помош (здравствен работ-
ник, други лица), — не е укажана прва помош), 

7. датум и час на укажување на медицинска 
помош на повредениот, 

8. вид на лекувањето (стационарно, амбулантно-
поликлиничко, оперативно и конзервативно), 

9. исход на лекувањето (излекуван, на реха-
билитација, траен инвалидитет, умрен). 

Член 13 
Евиденција на паричните средства за задолжи-

телните видови на здравствена заштита водат оп-
штинските самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување. 

Евиденцијата од став 1 на овој член ги содр-
ж и следните податоци: 

1. вкупно потрошени парични средства за за-
должителни видови на здравствена заштита 
на целото население, 

2. потрошени средства за: 
а) децата и младината до 20 годишна возраст; 
б) лицата со над 65 годишна возраст; 
в) заразни болести; 
г) душевни болести. 

Член 14 
Евиденција на паричните средства за здрав-

ствена заштита на работниците и другите работни 
луѓе и граѓаните од Социјалистичка Република Ма-
кедонија, кои се лекуваат во други социјалистички 
републики и автономни покраини и во странство, 
водат општинските самоуправни интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи 
податоци за: 

1. износот на паричните средства исплатени 
одделно за секоја социјалистичка република од-
носно автономна покраина, 

2. износот на паричните средства (исплатени за 
секој вид здравствена заштита (примарна, специ-
јалистичко-консултативна и болничка). 

Член 15 
Евиденција на инвестиционите вложувања во-

дат сите здравствени организации. 
Евиденцијата на инвестиционите вложувања 

содржи податоци за: 
1. вредноста на инвестиционите вложувања во 

текот на годината, 
2. структурата на вложувањата (за градежни 

објекти, опрема и друго), 
3. пресметковната вредност на инвестициите, 
4. пречекорувањето на инвестициите, 
5. изворите на финансирање (сопствени сред-

ства на здравствената организација, средства на 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување, други самоуправни 
интересни заедници, местен самопридонес на гра-
ѓаните, средства на општествено-политичките заед-
ници и други извори). 

Член 16 
Евиденција на медицинските апарати и инстру-

менти чија набавна вредност изнесува над 50.000 
динари, водат сите здравствени организации. 

Евиденцијата за медицинските апарати и ин-
струменти содржи податоци за: 

1. називот, 
2. годината на набавката, 
3. називот на фирмата што ги произвела, 
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4. земјата во која се произведени, 
5. набавната вредност и 
6. сегашната вредност. 

Член 17 
Податоците што се внесуваат во евиденциите 

утврдени со овој закон се чуваат како податоци од 
трајна вредност. 

Член 18 
Евиденциите од точките 1 до 10 на член 1 од 

овој закон содржат и општи податоци за лицата и 
тоа: 

1. име, презиме и единствен матичен број, 
2. пол, 
3. ден ,месец и година на раѓањето, 
4. брачна состојба, 
5. занимање, 
6. место и адреса на постојаниот престој, 
7. вид на здравствената заштита, 
8. регистарски број и шифра на дејноста, 
9. личен број на осигуреникот на здравствена-

та заштита (од матичната евиденција на оси-
гурениците и на уживателите на пензија), 

10. назив на самоуправната интересна заедница 
односно на друг обврзник кој ги поднесува 
трошоците за дадената здравствена заштита. 

Член 19 
Запишување на податоци во средствата за во-

дење на евиденција се врши врз основа на резул-
татите од прегледот и документацијата на здрав-
ствената организација и на другите организации 
на здружениот труд, односно врз основа на јавни 
и други исправи. 

Ако податокот не може да се запише во сред-
ствата за водење евиденција на начин од став 1 на 
овој член, се запишува врз основа на изјава на ли-
цето од кое се земаат податоците што се внесуваат 
во евиденцијата. 

Член 20 
За целосноста и точноста на податоците запи-

шани во евиденциите е одговорен работникот кој 
врши запишување на податоците во средствата за 
евиденција. 

За точноста на податоците дадени со изјава од-
говорно е лицето што ја дало изјавата. 

Член 21 
Се овластува функционерот што раководи со 

републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на здравството и социјалната политика да 
го уреди начинот на водење на евиденциите од 
член 1 на овој закон. 

Член 22 
Податоците од евиденциите од член 1 од овој 

закон здравствените организации и општинските 
самоуправни интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување задолжени да ги водат 
овие евиденции ќе ги доставуваат до Републич-
киот завод за здравствена заштита и тоа: 

—- податоците од евиденциите од член 1, точка 
I до 10 секој десетти ден во месецот за претход-
ниот месец; 

— податоците од евиденциите од член 1, точка 
II до 14 ќе ги доставуваат еднаш на шест месеци 
во рок од петнаесет дена по истекот на шестоме-
сечието. 

Член 23 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за прекршок здравствена организаци-
ја и општинска самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување ако во 
рамките на својата дејност не ја води или неуред-
но ја води евиденцијата пропишана со овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 2.000 до 10.000 динари и 

одговорното лице во здравствената организација, 
односно во општинската самоуправна интересна за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање. 

Член 24 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец кој преку изјава 
ќе даде неточни податоци (член 19 став 2). 

Член 25 
Функционерот што раководи со републичкиот 

орган на управата надлежен за работите на здрав-
ството и социјалната политика, прописите од член 
2 и 21 на овој закон ќе ги донесе во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на ОВОЈ 
закон. 

Член 26 
Членовите 3 до 18 на овој закон ќе се приме-

нуваат од 1. I. 1980 година. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

475. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 26 ноември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Везира Рамо Мардал, од Скопје, 
2. Бислим Исен Џемаили, од Куманово, 
3. Б л а ж е Крсте Гиновски, од с. Осломеј, 
4. Ќемал Риза Османов, од Скопје. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 2 месе-

ца се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Гроздан Богдан Матев, од Титов Велес, 
2. Цветан Илија Трајаноски, од с. Сараќино. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Горѓи Коста Алтанџиев, од Скопје, 
2. Азизи Селим Гани, од с. Ростуше, 
3. Гафур Шабан Јусуфи, од Гостивар, 
4. Ќура Илми Сурија, од с. Велешта. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

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

1. Љупчо Цветко Петровски, од Битола, 
2. Стојан Александар Капушевски, од Пехчево. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 1 годи-

на се намали з-а 6 месеци на: 
1. Лазо Панче Кошевски, од Штип. 

VI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 9 месеци на: 
1. Александар Петре Ефремовски, од Титов 

Велес. 
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VII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 
1. Илија Тасо Атанасов, од Кавадарци, 
2. Благоја Тодор Крајчевски, од Скопје, 
3. Илија Горѓи Стојанов, од Струмица. 

VIII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 2 

години на: 
1. Шефки Мемедали Мустафа, од с. Ебеплија. 

IX 
Неиздржаниот дел од казната се замени со 

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

1. Незир Фадик Тефикоски, од Битола. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-872 
26 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 

1. Град Скопје 12.000.000 динари 
2. Општина Тетово 5.000.000 
3. ,, Т. Велес 3.000.000 
4. ,, Битола 2.500.000 
5. ,, Прилеп 2.500.000 
6. ,, Гостивар 1.000.000 
7. ,, Гевгелија 1.000.000 
8. ,, Кичево 1.000.000 
9. „ М. Брод 1.000.000 

10. ,, Неготино 1.000.000 
И. ,, Виница 1.000.000 

Член 2 
Средствата на солидарноста на општините им 

се доделуваат како прва помош за брзи интервен-
ции во отстранувањето на последиците од елемен-
тарните непогоди (поплави). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исполнение на договор, по тужбата на тужите-
лот Рамадан Муареми од село Порој, против туже-
ните Абаз Камили и Аливеби Камили, двајцата од 
Тетово, ул. „Мирче Ацев" бр. 23, а сега со непоз-
нато место на живеење во Франција и Западна 
Германија. 

Се повикуваат тужените Камили Абаз и Ками-
ли Аливеби, во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да се јават пред овој суд, да достават ад-
реса или да одредат полномошник, кој ќе ги зас-
тапува до правосилното окончување на овој спор. 
По истекот на овој рок ќе им биде поставен прив-
ремен старател преку Центарот за социјални ра-
боти — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 395/79. 
(98) 

476. 
Врз основа на член 5 од Законот за условите и 

начинот на користење на средствата на солидарноста 
за отстранување на последиците од елементарни не-
погоди во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/76 и 30/77), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИ-
ДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалис-

тичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарните непогоди, се доде-
луваат средства во износ од 31.000.000 динари на 
општините кои претрпеле штети од елементарни 
непогоди во 1979 година. 

Средствата на солидарноста од став 1 на овој 
член им се доделуваат на општините и тоа: 

Пред овој суд се води предлог за физичка дел-
ба помеѓу предлагачот Несторовска Трнина од Бел-
град, застапувана од законскиот старател Несто-
ровиќ Илија, против противниците Несторовска 
Ружа од село Брвеница, Несторовска Зугра од се-
ло Одри и други. 

Бидејќи Несторовска Зугра сега се наоѓа во 
странство со непозната адреса, се повикува во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
пред Општинскиот суд во Тетово или да определи 
свој полномошник кој ќе се јави во судот и ќе ги 
штити нејзините интереси. Во спротивно судот ќе 
и постави привремен старател од Центарот за со-
цијални работи кој ќе ги штити нејзините инте-
реси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 234/78. 
(99) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Делов Стојан од Росоман поднесе до очој суд 
тужба за надомест на штета, вредност 49 000 ди-
нари, против тужениот Димитар Паунов од Титов 
Велес, времено запослен во Франција, со непоз-
ната адреса. 

Бидејќи местожителството и адресата на ту-
жениот не е познато се повикува во рок од елен 
месец од објавувањето на огласот во ,,Службен 
весник на СРМ", да се јави или да одреди свој 
застапник. Во спротивно судот по службена долж-
ност го определува за застапник Трипчев Панчо, 
судски приправник во Општинскиот суд во Титов 
Велес, и делото ќе се разгледа во негово ОТСУСТВО. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Титов Велес, П. fin. 
746/79. (100) 

Бр. 23-2183'1 
22 ноември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет. 
Благој Попов, с. р. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Загубениот штембил под назив: „Југопетпол" 
увоз-извоз — Скопје, ООЗТ „Малопродажба", Бен-
зинска пумпа бр. 16. — Битола". (4355) 

Воена книшка, издадена од ВИ 5003/2, Нп^и 
Сад на име Ангеловски Александар Данчо, ул. ,.Ж. 
Ј. Шпанац" бр. 1 /V, Куманово. (4335) 

Свидетелство за завршена I и IT година, из-
дадено од Мелиоративното лозарско училиште од 
Кавадарци на име Даева Марга, ул. „Јовче Чу^ук" 
бр. 15, Титов Велес. (4373) 
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Здравствена легитимација, издадена од ВП 3556 
— Делчево на име Јовческа Елизабета, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 54, Гостивар. (4455) 

Пасош бр. 056327 на име Никоха Земан, ул. 
„Кумановска" бр. 12, Тетово. (4534) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тра-
јанова Борка, с. Чифлик, Делчево. (4615) 

Воена книшка, издадена од Војна пошта 6043, 
Задар на име Насковски Санде Воја, ул. „Романи-
ја" бр. 11, Куманово. (4620) 

Воена книшка на име Селим Дехари, с. Лоја-
не, Куманово. (4621) 

Воена книшка, издадена од Општина Македон-
ски Брод на име Горан Атанасовски, с. Брест, Ма-
кедонски Брод. (4625) 

Свидетелство за V одделение на име Шефајет 
Азами, с. Чифлик, Тетово. (1451) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исмет Исени, с. Камењане, Тетово. (1452) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зен-
дел Османи, с. Равен, Гостивар. (1453) 

Свидетелство издадено од Трговското училиште 
— Скопје на име Олга Топузовска, Скопје. (1454) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „М. Тито" — Тетово на име Душанка 
Ѓорѓиеска, Скопје. (1455) 

Свидетелство за VIII одделение на име Данчо 
Илиоски, с. Тополчани, Битола. (1456) 

Свидетелство на име Ќани Реџепоски, ул. „Даб. 
Завој" бр. 3, Прилеп. (1457) 

Свидетелство на име Елица Секуловска, ул. 
„Крушевска" бр. 52, Прилеп. (1458) 

Диплома за средно економско училиште на име 
Загорка Вељковска, ул. „Св. Марковиќ" бр. 2-а, 
Куманово. (1459) 

Воена книшка на име Борис Николовски, с. 
Теово, Титов Велес. (1460) 

Здравствена легитимација на име Јелица Та-
севска, ул. „Кочанска" бр. 12, Тетово. (1461) 

Свидетелство за V одделение на име Љубица 
Сибиновска, с. Лукавица, Тетово. (1462) 

Диплома на име Тоска Шќипе, ул. „Ленинова" 
бр. 17, Тетово. (1463) 

Воена книшка на име Синан Селими, ул. 
„Штипска" бр. 118, Тетово. (1464) 

Свидетелство за VIII одделение на име Симка 
Симовска, Тетово. (1465) 

Свидетелство за IV одделение на име Трпана 
Павловска, с. Требош, Тетово. (1466) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нерлиеке Јусуфи, с. Желино, Тетово. (1467) 

Свидетелство за IV одделение на име Мемет 
Асани, с. Камењане, Тетово. (1468) 

Свидетелство на име Решат Шедму, Тетово. 
(1469) 

Работна книшка на име Ќазим Селмани, с. 
Лакавица, Гостивар. (1470) 

Уверение на име Тихомир Павловски, ул. 
„Сретко Крстески", Гостивар. (1471) 

Свидетелство за IV одделение на име Роска Ди-
моска, с. Сушица, Гостивар. (1472) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ра-
у ф Љатифе, Скопје. (1473) 

Студентска легитимација и индекс на име Еле-
на Пеева, с. Пирава, Валандово. (1474) 

Свидетелство за VIII одделение на име Васка 
Ангелеска, с. Мажучиште, Прилеп. (1475) 

Диплома на име Добринка Цовкоска, с. Криво-
гаштани, Прилеп. (1476) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нада 
Симјоноска, с. Д. Манастирец, Македонски Брод. 

(1477) 
Свидетелство за IV одделение на име Јашашка 

Куртишова, Берово. (1478) 
Работна книшка на име Ашка Дестанова, Бе-

рово. (1479) 
Свидетелство за IV одделение на име Стојанка 

Димовска, с. Г. Оризари, Битола, (1480) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зоран 
Јанчееки, с. Тополчани, Прилеп. (1481) 

Свидетелство на име Наил Рустемоски ,ул. „Даб. 
Завој" бр. 23, Прилеп. (1482) 

Лична карта на име Димитрие Нешкоски, с. 
Мажучиште, Прилеп. (1483) 

Лична карта на име Мемед Асаноски, ул. „Даб. 
Завој" бр. 28, Прилеп. (1484) 

Свидетелство за завршено VHI одделение, изда-
дено од Осмогодишното училиште „Единство" —-
Брод, на име Михај лоска Мена, Нова населба, 
Брод Македонски. (1485) 

Диплома на име Мифаиљ Абдиу, с. Пирок, Те-
тово. (1486) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмолетката „Љирија" — с. Жеровјане на 
име Рушити Екрем, с. Жеровјане, Тетово. (1487) 

Лична карта на име Јумни Ислами, с. Копанце, 
Тетово. (1488) 

Земјоделска здравствена легитимација ,на име 
Назифе Фаризи, ул. „Орце Николов" бр. 34, Те-
тово. (1489) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Скендери Скендер Хаќим, Тетово. (1490) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сулеј-
ман Сулејмани, с. Јажинце, Тетово. (1491) 

Здравствена легитимација на име Зорица Ми-
лошевиќ, ул. „Бл. Тоска" бр. 98, Тетово. (1492) 

Здравствена легитимација на име Разија Кам-
бери, нас. Мала Речица, Тетово. (1493) 

Свидетелство за V клас на име Бесник Усеи-
ни Јусуфи, с. Желино, Тетово. (1494) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Та-
ирки Даути, с. Синичане, Тетово. (1495) 

Свидетелство за Ш клас на име Драган Лазев-
ски, с. Неготино, Гостивар. (1496) 

Свидетелство за IV одделение на име Идриз 
Биљаљи, Гостивар. (1497) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зул-
ф и Асипи, с. Врапчиште, Гостивар. (1498) 

Свидетелство за V одделение на име Магдале-
на Лазареска, ул. „Никола Тесла" бр. 24, Гостивар. 

(1499) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ленка 

Јорданова, с. Блатец, Виница. (1500) 
Воена книшка, издадена во Пеќ на име Рус-

тем Тарламиши, Скопје. (1501) 
Одобрение за работа со комбајн, издадено од 

Општина Чаир на име Енвер Речица, Скопје. (1502) 
Индекс издаден од Филозофско-историскиот 

факултет — Скопје на име Фиданка Марковска, 
Скопје, (1503) 

Работна книшка на име Авнија Рушитоски, с. 
Пласница, Македонски Брод. (1504) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исми Рамадани, с. Д. Палчиште, Тетово. (1505) 

Диплома на име Хиреме Халили, Ново Село 
бр. 97, Тетово. (1506) 

Диплома на име Санда Стевчевска, ул. „135" 
бр. 18, Тетово. (1507) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Гоце Делчев", с. Стенче — 
Тетово на име Кировски Иљко, с. Радиовце, Те-
тово. (1508) 

Свидетелство за IV одделение на име Фасли Ај -
дари, с. Ѓурѓевиште, Гостивар. (1509) 

Воена книшка, издадена од Земун на име Аса-
ни Шаип, Скопје. (1510) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хаки Седали, Скопје. (1511) 

Свидетелство за завршена Ш година, издадено 
од АСУЦ „Боро Петрушевски" во Скопје на име 
Ѕвездан Симјановски, Скопје. (1512) 

Свидетелство за VI одделение на име Виша 
Николова, з^л. „Горе Органџиев" бр. 10, Титов Ве-
лес. ' (1513) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо 
Мијовски, с. Стар Град, Титов Велес. (1514) 
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Свидетелство за IV одделение на име Драга 
Мишева, Титов Велес. (1515) 

Свидетелство за VIII одделение на име Велика 
Ристевска, с. Стар Град, Титов Велес. (1516) 

Здравствена легитимација на име Ордан Ри-
стовски, ул. „Коњички пат" бр. 19, Титов Велес. 

(1517) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Училиштето „Борис Терзиев", с. Д. Чичево на име 
Димова Лилјана, ул. „Гимиџиска" бр. 14, Титов 
Велес. (1518) 

Свидетелство за IV одделение на име Аница 
Танеска, ул. „136" бр. 8, Тетово. (1519) 

Свидетелство на име Нухи Адили, Тетово. 
(1520) 

Сообраќајна книшка на име Навзи Вејсели, с. 
Желино, Тетово. (1521) 

Свидетелство на име Рафик Бајрами, с. Вру-
ток, Гостивар. (1522) 

Здравствена легитимација на име Ленка Апо-
столоска, Гостивар. (1523) 

Свидетелство ма име Моне Стоименов, с. Гра-
дец, Виница. ^ (1524) 

Свидетелство на име Димитар Горгиев, Виница. 
(1525) 

Воена книшка, издадена од Сисак на име Те-
фик Азира Ајриз, Скопје. (1526) 

Борачко решение, издадено од Војни отсек на 
име Младен Т. Топузов, Скопје. (1527) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ 
во с. Дејловце — Куманово на име Љубица Стоил-
ковска, Скопје. (1528) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бедри 
Јусуфи, с. Радуша, Горче Петров. (1529) 

Свидетелство за IV одделение на име Крсте 
Најдовски, с. Рудјаково. Прилеп. (1530) 

Свидетелство за VIII одделение на име Танас 
Костов, ул. „Ј. Андоновски" бр. 7, Прилеп. (1531) 

Лична карта бр. 64615 на име Ѓорѓија Колески, 
ул. „Пере Тошев" бр. 10, Прилеп. (1532) 

Свидетелство за I и И клас на име Јадранка 
Петковска, ул. ,,Р. Петров" бр. 5, Куманово. (1533) 

З е м а л е лека здравствена легитимација на име 
Анифе Мемиши, с. Јеловјане, Тетово. (1534) 

Здравствена легитимација на име Расим Шаи-
пи, Тетово. (1535) 

Лична карта, издадена од СВР — Призрен на 
име Расим Шаипи, Тетово. (1536) 

Свидетелство на име Ремзи Курталиу, с. Сено-
кос, Гостивар. (1537) 

Свидетелство за V одделение на име Вељи Де-
мири, с. Врапчиште, Гостивар. (1538) 

Свидетелство на име Емри Џемаили, ул. „Бе-
личица" бр. 83, Гостивар. (1539) 

Свидетелство за VIII одделение на име Садик 
Алија, с. Падолиште, Гостивар. (1540) 

Диплома за положен завршен испит и свиде-
телства за Ш и IV година издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Захир Аземи, 
с. Лојане, Куманово. (1541) 

Работна книшка на име Шериф Адиловиќ, с. 
Десово, Прилеп. (1542) 

Свидетелство за VTTI одделение на име Боро 
Димески, ул. „Киро Крстески" бр. 17, Прилеп. (1543) 

Свидетелство за VI одделение на име Стотан 
Дрнкоски, с. Лознани, Прилеп. (1544) 

Лична карта на име Димче Николоски, УЛ. 
„Тризла" бр. 100, Прилеп. (1545) 

Диплома на име Славе Јанкоски, ул. „Копер-
ников" бр. 32, Прилеп. (1546) 

Воена книшка на име Миле Брмбески, ул. „Б. 
Кидрич" бр. 113/8, Прилеп. (1547) 

Свидетелство за завршено основно четириго-
дишно образование, издадено од Основното чети-
ригодишно училиште во с. Слатина — Бродско на 
име Трајкоска Ули јана, с. Слатина, Брод Маке-
донски. (1548) 

Свидетелство за VI одделение на име Ленка 
Милческа, с. Д. Бањица, Гостивар. (1549) 

Свидетелство за IV одделение на име Сафет 
Шуипи, с. Градец, Гостивар. (1550) 

Свидетелство за IV клас и диплома за завршен 
испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" во 
Куманово на име Џезми Шерифи, с. Оризаре, Ку-
маново. '(1551) 

Студентска легитимација бр. 13883, издадена од 
Музичката академија, Скопје на име Исо Афузи, 
Скопје. (1552) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Љу-
биша Костовски, Скопје. (1553) 

Свидетелство за VIII одделение на име Томе 
Павловски, Куманово. (1554) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Атије Ислами, с. Желино, Тетово. (1555) 

Свидетелства од V до VIII одделение на име 
Бордул Јахиу, с. Челопек, Тетово. (1556) 

Свидетелство на име Феим Муслија, с. Ѓур-
ѓевиште, Тетово. (1557) 

Свидетелство на име Мирко Томовски, с. Са-
раќино, Тетово. (1558) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рефет 
Мустафи, с. Теарце, Тетово. (1559) 

Свидетелство за VDI одделение на име Афет 
Зендели, с. Непроштено, Тетово. (1560) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ша-
бан Идризи, ул. „Илинденска" бр. 185, Тетово. (1561) 

Здравствена легитимација на име Беќир Неш-
ми, ул. „19 Ноември" бр. 30, Тетово. (1562) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рашид Мустафи, с. Урвич, Тетово. (1563) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Веби Ќаили, с. Шипковица, Тетово. (1564) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зарифе Шахини, с. Шипковица, Тетово. (1565) 

Работна книшка на име Драгиша Миловски, с. 
Брвеница, Тетово. (1566) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џемиле Абдули, с. Џепчиште, Тетово. (1567) 

Работна книшка на име Емин Рецепи, с. Озор-
миште, Тетово. (1568) 

Картон за запослување на име Борис Јовано-
ски, ул. „А. Славејко" бр. 40-а, Прилеп. (1569) 

Свидетелство за VII одделение на име Душанка 
Лулановска, с. Плетвар, Прилеп. (1570) 

Воена книшка, издадена од ВП 6565 Ниш на 
име Трајковски Јован Владимир, ул. „Томе Мен-
дол" бр. 15, Куманово. (1571) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Јоаким Крчоски" 
на име Петковски Драго, с. Мала Црцорија, Крива 
Паланка. (1572) 

Свидетелство на име Ирена Николоска, ул. „М. 
Тито" бр. 97, Струга. (1573) 

Свидетелство за IV одделение на име Благој 
Стојков, с. Војници Титов Велес. (1574) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трајче 
Басаров, ул. „В. Циривири" бр. 55, Титов Велес. 

(1575) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Гајур Зибери, с. Желино, Тетово. (1576) 
Свидетелство за VHI одделение на име Џела-

дин Сејдија, с. Селце Кеч, Тетово. (1577) 
Свидетелство за VI одделение на име Сали Ну-

хиу, с. Порој, Тетово. (1578) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фадил Зеќири, с. Камењане, Тетово. (1579) 
Здравствена легитимација на име Ана Митов-

ска, ул. „Г. Делчев" бр. 172, Тетово. (1580) 
Одобрение за продажба на домашни Ракотвор-

би на име Сехара Шабани, ул. „М. Тито" бр. 90, 
Тетово. 4 (1581) 

Работна книшка на име Гајур Зибери, с. Ж е л и -
но, Тетово. (1582) 

Здравствена легитимација на име Тодор Делов-
ски, ул. „Браќа Миладинови" бр. 134, Тетово. 

(1583) 
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Инвалидска книшка бр. 105315 на име Јахи 
Мустафи, с. Челопек, Тетово. (1584) 

Книшка за повластено патување, бр. 004532 на 
име Јахи Мустафи, с. Челопек, Тетово. (1585) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Меметали Јакупи, с. Раковец, Тетово. (1586) 

Лична карта на име Нуриан Арифи, с. Бого-
виње, Тетово. (1587) 

Свидетелство за VIII одделение на име Авдија 
Авди, с. Доборци, Тетово. (1588) 

Свидетелство за IV одделение на име Абдула 
Џевадини, с. Мерово, Тетово. (1589) 

Воена книшка на име Бајрам Ибраими, с. К а -
мењане, Тетово. (1590) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трпана 
Несторова, с. Врапчиште, Гостивар. (1591) 

Воена книшка, издадена од Гостивар на име 
Јован С. Јовановски, Гостивар. (1592) 

Свидетелство на име Ристо Ѓорѓиевски, с. Но-
ваци, Битола. (1593) 

Свидетелство за VII одделение на име Душанка 
Трпеновска, с. Плетвар, Прилеп. (1594) 

Здравствена легитимација на име Иванче Ми-
л е н о с к а , ул. „Б. Кидрич" бр. бб, Прилеп. (1595) 

Свидетелство за Ш клас на име Методија Аце-
ски, ул. „В. Циривири" бр. 8, Прилеп. (1596) 

Свидетелство за IV одделение на име Неџат 
Садику, с. Житоше, Крушево. (1597) 

Свидетелство за I одделение на име Исак Си-
нани, с. Јеловјане, Тетово. (1598) 

Воена книшка, издадена од Ниш на име Љут-
ви Бекири, Скопје. (1599) 

Воена книшка, издадена од Хан Пјесак на име 
Јосиф Треновски , Скопје. (1600) 

Здравствена легитимација, издадена од Скоп-
је на име Неџмедин Рустемовски, Скопје. (1601) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ан-
гел Велков, Скопје. (1602) 

Воена книшка, издадена од Скопје, на име 
Драган Симонов, Скопје. (1603) 

Свидетелство за завршено VII одделение, изда-
дено од О.У. „Владо Тасевски" - Скопје на име 
Петре Јаневски, Скопје. (1604) 

Пасош, издаден од СВР — Скопје на име Бла-
же Огне Танчевски, Скопје. (1605) 

Свидетелство за VIII одделение на име Амете 
Исмаили, с. Боговиње, Тетово. (1606) 

Свидетелство за V одделение на име Шабан 
Ајредини, с. Порој, Тетово. (1607) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шаип 
Шаипи, с. Пирок, Тетово. (1608) 

Свидетелство за IV клас на име Аќиф Салија, 
с ,Камењане, Тетово. (1609) 

Свидетелство за IV одделение на име Муарем 
Муареми, с. Порој ,Тетово. (1610) 

Здравствена легитимација на име Мухамед Ис-
маили, с. Г. Седларце, Тетово. (1611) 

Диплома за положен завршен испит и свиде-
телства за Ш и IV година, издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Фуад Азизи, с. 
Матејче, Куманово. (1612) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Љупчо Ристевски, Скопје. (1613) 

Здравствена легитимација на име Видоја Соко-
ловски, ул. „Речиште" б.б., с. Драчево. (1614) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шериф 
Ќе лоши, Горче Петров. (1615) 

Свидетелство за IV одделение на име Ратка 
Попоска, с. Вранче, Прилеп. (1616) 

Свидетелство за завршен испит на име Б л а -
гоја Горески, ул. „Павле Илич" бр. 25-1/14, С к о т е. 

(1617) 
Воена книшка на име Киро Пеј коски, ул. „У. 

Илиески" бр. 79, Прилеп. (1618) 
Воена книшка на име Симон Цветаноски, ул. 

„Чедо Стојаноски" бр. 3, Прилеп. (1619) 

Диплома на име Иван Миленковски, ул. „Бр. 
Миладинови" бр. 10, Куманово. (1620) 

Работна книшка на име Драги Маневски, ул. 
,,Горче Петров" бр. 69, Куманово. (1621) 

Свидетелство за IV одделение на име Љубица 
Петковска, с,, Псача, Крива Паланка. (1622) 

Возачка дозвола на име Неџати Јакупи, с. Ч а ј -
ле, Гостивар. (1623) 

Сообраќајна книшка на име Неџати Јакупи, с. 
Чајле, Гостивар. (1624) 

Лична карта на име Неџати Јакупи, с. Чајле, 
Гостивар. ^ (1625) 

Сообраќајна книшка, издадена од ОВР — Го-
стивар на име Неџати Јакупи, с. Чајле, Гостивар. 

(1626) 
Свидетелство на име Мирибане Ејупи, с. Лака-

вица, Гостивар. (1627) 
Свидетелство за VIII одделение на име Цветана 

Димитрова, с. Смојмирово, Берово. (1628) 
Воена книшка бр. 21785 на име Стево Златев, 

ул. „М. Тито" бр. 70, Свети Николе. (1629) 
Здравствена легитимација ,издадена од Скопје 

на име Селадин Исмаил, Скопје. (1630) 
Воена книшка, издадена од Белград на име Пе-

тар В. Станковски, Скопје. (1631) 
Воена книшка, издадена од Битола на име 

Мусли Изаири, Скопје. (1632) 
Воена книшка, издадена од Рашка на име Спа-

со Станковски, Скопје. (1633) 
Диплома на име Стеван Илиовски, ул. „Пи-

ринска" бр. 30-а, Прилеп. (1634) 
Свидетелство за IV одделение на име Павлина 

Трпаноска, с. Плетвар, Прилеп. (1635) 
Работна книшка на име Рефик Асани, с. Чер-

кези, Куманово. (1636) 
Свидетелство на име Предраг Стефановски, ул. 

„Босанска" бр. 5, Куманово. (1637) 
Работна книшка, рег. бр. 10428, сер. бр. 58261, 

издадена од Собранието на општината Ресен на 
име Јашари Демир Селман, с. Грнчари, Ресен. (1638) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трајче 
Тодоров, с. Чашка, Титов Велес. (1639) 

Свидетелство за VI одделение на име Сервет 
Амети, с. Челопек, Тетово. (1640) 

Свидетелство на име Аќиф Шакири, с. Шем-
шево, Тетово. (1641) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Есма Љимани, с. Раковец, Тетово. (1642) 

Здравствена легитимација на име Магдалена 
Ацевска, ул. „Илинденска" бр. 148, Тетово. (1643) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ризе 
Беќири, с. Копачин Дол, Тетово. (1644) 

Свидетелство за IV клас на име Исмет Неси-
ми, с. Желино, Тетово. (1645) 

Членска книшка на име Назми Имери, с. Бого-
виње, Тетово. (1646) 

Работна книшка на име Амет Вехапи, ул. „Бр. 
Миладинови" бр. 43, Тетово. (1647) 

Лична карта на име Стефан Мариновски , с. 
Копанце, Тетово. (1648) 

Здравствена легитимација на име Менур Јаја , 
ул. „Охридска" бр. 24, Тетово. (1649) 

Свидетелство за IV одделение на име Хазир Ј а -
купи, ул. „109" бр. 27, Тетово. (1650) 

Свидетелство за IV одделение на име Абаз Аба-
зи, с. Џепчиште, Тетово. (1651) 

Свидетелство на име Бахтијар Рецепи, с. Лом-
ница, Гостивар. (1652) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дервиш 
Далипи, с. Вруток, Гостивар. (1653) 

Возачка дозвола бр. 322 на име Ремзи Сулеј-
мани, с. Равен, Гостивар. (1654) 

Свидетелство за VI одделение на име Самет 
Имери, с. Добридол, Гостивар. (1655) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џафер 
Ваити, с. Вруток, Гостивар. (1656) 

Пасош, издаден од Скопје на име Атифа Са-
феровиќ, Скопје. (1657) 
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Свидетелство на име Благоја Свеќароски, с. Г. 
Коњари, Прилеп. (1659) 

Свидетелство за I година на име Марија Пали-
лулеска, ул. „К. Јосифоски" бр. 112, Прилеп. (1660) 

Работна книшка на име Љубен Танески, ул. 
„Пабло Неруда" б.б., Струга. (1661) 

Работна книшка на име Митра Јаковлеска, ул. 
„Р. Оџаклиски" бр. 4, Гостивар. , (1662) 

Лична карта на име Осман Лоќи, ул. ,,В. К а д -
рии" бр. 84, Гостивар. ^ (1663) 

Возачка дозвола на име Осман Лоќи, ул. „Б. 
Кидрич" бр. 84, Гостивар. (1663-а) 

Свидетелство на име Ратко Попоски, ул. „Бр. 
Гиноски" бр. 64, Гостивар. (1664) 

Работна книшка на име Деспот Савески, ул. 
„Св. Спироски" бр. 21, Гостивар. (1665) 

Свидетелство за V одделение на име Лена Бо-
жиноска, с. Зубовце, Гостивар. (1666) 

Уверение за ѕидар на име Маноил Менаџи-
ски, с. Русиново, Берово. (1667) 

Уверение за прва помош на име - Раде Тале-
ски, ул. „Марксова" бр. 12, Прилеп . (1668) 

Свидетелство на име Снежана Петрушевска, ул. 
„Боро Марковиќ" бр. 130/2, Обреновац. (1669) 

Работна книшка на име Јовица Лазаревски, ул. 
„И. Цанкар" бр. 14, Куманово. (1670) 

Свидетелство за VI одделение на име Неџбу-
дин Зејкоски, с. Пласница, Македонски Брод. (1671) 

Свидетелство за IV одделение на име Ќерим 
Мустафоски, с. Пласница, Македонски Брод. (1672) 

Ученичка книшка на име Томе Арсевски, ул. 
„Вл. Горев" бр. 165, Титов Велес. (1673) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Са-
фет Халили, с. Бродец, Тетово. (1674) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Нури 
Лимани, с. Градец, Тетово. (1675) 

Работна книшка на име Веби Красничи, ул. 
„Љуботенска" бр. 24, Тетово. (1676) 

Свидетелство на име Ферик Рустеми, с. Селце 
Кеч, Тетово. (1677) 

Здравствена легитимација на име Меџаит Це-
маиљи, с. Боговиње, Тетово. (1678) 

Свидетелство на име Бафти Халит, с. Пирок, 
Тетово. (1679) 

Свидетелство за VI одделение на име Меди Са-
бидини, с. Боговиње, Тетово. (1680) 

Здравствена легитимација на име Ифета Аб-
диу, с. Требиште, Тетово. (1681) 

Свидетелство за VTI одделение на име Локман 
Османи, с. М. Речица, Тетово. (1682) 

Воена книшка, бр. 25251 на име Џеладин Мер-
сели. ул. „Ленин", бр. 158, Тетово. (1683) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сулеј-
ман Цел а дини, с. Г. Речица, Тетово. (1684) 

Работна книшка на име Илија Костовски, с. 
Русиново, Берово. (1685) 

Свидетелство за IV одделение на име Балкза 
Бајрамовска, с. Моране, Драчево. (1686) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ, „Рајко Жинзифов" во Скопје на име 
Мехмед Бериша, Скопје. (1687) 

Воена книшка, издадена од Врхник на име 
Љубе Пупковски, Скопје. (1688) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нада 
Симјаноска, с. Д. Манастирец, Македонски Брод. 

(1689) 
Свидетелство за VIII одделение на име Фета 

Изаири, с. Боговиње, Тетово. (1690) 
Свидетелство за IV одделение на име Селма 

Меметалија, с. Бозовце, Тетово. (1691) 
Ученичка книшка на име Иџет Исмаили, с. Бо-

зовце, Тетово. (1693) 
Ученичка книшка за IV одделение на име 

Шефкет Јонузи, с. Шемшево, Тетово. (1694) 
Работна книшка на име Слободанка ѓорѓиевска, 

„ЈНА" згр. 3 бр. 1, Гостивар. (1695) 
Диплома на име Шефит Нуредини, с. Челопек, 

Гостивар. (1696) 

Свидетелство за П година на име Нимет Маму-
ти, с. Градец, Гостивар. (1691) 

Свидетелство за IV одделение на име Загорка 
Митеска , с. Тумчевиште, Гостивар. (1698) 

Свидетелство на име Хабиб Илјази, с. Градец, 
Гостивар. (1699) 

Свидетелство на име Ќазим Мустафи, с. Сено-
кос, Гостивар. (1700) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ќенан 
Али, с. Врапчиште, Гостивар. (1701) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ќани 
Салији, с. Врапчиште, Гостивар . (1702) 

Ученичка книшка за незавршена IV година, 
издадена од АСУЦ во Скопје на име Коле Карка-
чов, Скопје. (1703) 

Индекс бр. 2842, издаден од Архитектонски ф а -
култет во Скопје на име Павлинка Стефанова, 
Скопје. (1704) 

Воена книшка, издадена од Трогир на име Ја -
куп Хасани, Тетово. (1705) 

Свидетелство за IV одделение на име Невена 
Иваноска, Прилеп. (1706) 

Свидетелство за завршено основно образование, 
издадено од Подрачното основно училиште „Стив 
Наумов" — с. Габар на име Петровски Гоце, с. 
Градец, Крива Паланка. (1707) 

Свидетелство за IV одделение на име Љубица 
Цветковска, с. Страцин ,Кратово. (1708) 

Свидетелство за IV одделение на име Радојка 
Босилевска ,с. Страцин, Кратово. (1709) 

Војна книшка, издадена од — Титов Велес на 
име Тодоровски Трајче, ул. „Горна Џумаја" бр. 3, 
Титов Велес. (1710) 

Свидетелство за V одделение на име Иван Или-
евски, с. Јегуновце, Тетово. (1711) 

Здравствена легитимација на име Идајете А ј -
дари, с. Пирок, Тетово. (1712) 

Воена книшка на име Елмаз Селими, с. Бого-
виње, Тетово. (1713) 

Потврда за одземени таблици KB 366-04, изда-
дени од СВР Скопје на име Ахмедин Хот, Тутин. 

(1714) 
Индекс бр. 223/77, издаден од Технолошкиот 

факултет во Скопје на име Сулејман Алиса, Скопје. 
(1715) 

Уверение за прва помош на име Војче Котески, 
ул. „К. Јосифоски" бр. 178, Прилеп. (1716) 

Работна книшка на име Стана Бојоска, ул. 
„Ст. Апостолоски" бр. 23, Прилеп. (1717) 

Работна книшка на име Дичо Спасовски, нас. 
Карпош, Куманово. (1718) 

Работна книшка на име Владица Симоновски, 
с. Д. Коњаре, Куманово. (1719) 

Свидетелство за IV одделение на име Војо То-
шевски, Кратово. (1720) 

Свидетелство за IV одделение на име Богица 
Алексовска, с. Диманци, Кратово. (1721) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јагода 
Михајловска, с. Страцин, Кратово. (1722) 

Свидетелство за VI одделение на име Ислами 
Неџати, с. Г. Седларце, Тетово. (1723) 

Воена книшка на име Бахќар Шабани, с. Шип-
ковица, Тетово. (1724) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Расим Веви, с. Боговиње, Тетово. (1725) 

Здравствена легитимација на име Рамадан Ј а -
купи, с. Раковица, Тетово. (1726) 

Здравствена легитимација на име Емрла Ру-
фати, с. Боговиње, Тетово. (1727) 

Воена книшка бр. 19324 на име Абдуразак Ел-
мази, с. М. Речица Тетово. (1728) 

Свидетелство и диплома на име Ејуп Несими, 
с. Форино, Тетово. (1729) 

Диплома на име Џеват Зули, Гостивар. (1730) 
Свидетелство за IV одделение на име Небишка 

Калгури, ул. „Преспанска" бр. 21, Гостивар. (1731) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Абдула 
Абдиу, с. Равен, Гостивар. (1732) 

Воена книшка, издадена од Задар на име Љуп-
чо Донев, Свети Николе. (1733) 

Свидетелство за VIII одделение на име Звон-
ко Илкоски, с. Тополчани, Битола. (1734) 

Лична карта на име Кире Петрески, ул. „11 
Октомври" бр. 240, Прилеп. (1735) 

Свидетелства од V до VIII одделение на име 
Хабиб Арифи, с. Шипковица, Тетово. (1736) 

Диплома на име Насер Бесими, ул. „Мирче 
Ацев" бр. 35, Тетово. (1737) 

Свидетелство за IV одделение на име Вито-
мир Јованоски, с. Галате, Гостивар. (1738) 

Свидетелство за VII одделение на име Исмаиљ 
Сулејмани, с. Дебреше, Гостивар. (1739) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Мар-
јан Дамковски, Скопје. (1740) 

Работна книшка, бр. 7393, сер. бр. 72587, изда-
дена од Собранието на општина Ресен на име Фу-
зевски Т. Данаил, с. Избиште, Ресен. (1741) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мило-
сава Лазакоска, с. Драслајца, Струга. (1742) 

Лична карта на име Сретен Бибоски, ул. „Бр. 
Станојевиќ" бр. 6, Гостивар. (1743) 

Свидетелство за I клас на име Илија Печанац, 
ул. „Солунска" бр. 288-а, Битола. (1744) 

Свидетелство за VIII одделение на име Славка 
Леловска, с. Владимирово, Берово. (1745) 

Свидетелство за IV одделение на име Ружди 
Џеладинов, Драчево, Скопје. (1746) 

Свидетелство за VIII одделение на име Добре 
Божиноски, ул. „Кр. Крстески" бр. 14, Прилеп. 

(1747) 
Свидетелство за VIII одделение на име Петре 

Даскалоски, с. М. Коњари, Прилеп. 
џ Свидетелство за завршено средно сообраќајно 
училиште на име Петре Даскалоски, с. М. Коњари, 
Прилеп. (1749) 

Ученичка книшка за VII одделение на име 
Сабри Селмани, с. Нераште, Тетово. (1750) 

Работна книшка на име Рамадан Идризи, с. Си-
ничане, Тетово. (1751) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Заводот за соц. — Тетово, на име Трпческа 
Јованка, с. Раотинце, Тетово. (1752) 

Свидетелство за VI одделение на име Изет 
Мурати, с. Теарце, Тетово. (1753) 

Свидетелство на име Љазим Јонузи, с. Каме-
њане, Тетово. (1754) 

Возачка дозвола на име Неџмедин Несими, с. 
Г. Палчиште, Тетово. (1755) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Авни Џеладини, с. Камењане, Тетово. (1756) 

Свидетелство на име Шани Саљихи, с. Ново 
Село II, Тетово. (1757) 

Воена книшка на име Божидар Недељковиќ, 
ул. „В. Прке" бр. 72, Штип. (1758) 

Воена книшка, издадена од Београд на име Ва-
сил Здравев, Скопје. (1760) 

Воена книшка, издадена од Титов Велес на име 
Кузмановски Петко, Дебар. (1761) 

Индекс бр. 8055, издаден од Медицинскиот ф а -
култет на име Димитриос Герос, Скопје. (1762) 

Свидетелство за завршено П година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Бу јар Сељмани, Куманово. (1763) 

Уверение за тесар на име Димитрија Трен-
е с к и , ул. „Сутјеска" бр. 26, Прилеп. (1764) 

Работна книшка на име Таиб Алили, ул. „Ки-
ро Фетак" бр. 18, Куманово. (1765) 

Свидетелство за IV одделение на име Миле 
Крстевски, с. Пендак, Кратово. (1766) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ра -
дован Јосифоски, с. Тополница, Македонски Брод. 

(1767) 
Возачка дозвола, издадена од СУП — Београд 

на име Дабетиќ Драган, ул. „ЈНА" бр. 2. 2/II, Ти-
тов Велес. (1768) 

Свидетелство за VIII одделение на име Синан 
Селими, ул. „Штипска" бр. 118, Тетово. (1769) 

Лична карта на име Гулзибе Ахмети, с. Пирок, 
Тетово. (1770) 

Свидетелство за Ш одделение на име Харун 
Етеми, ул. „ЈНА" бр. 36, Тетово. (1771) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Емине Куртиши, с. Новаќе, Тетово. (1772) 

Свидетелство за IV одделение на име Тихо-
мир Герасимоски, с. Милетино, Тетово. (1773) 

Свидетелство за IV одделение на име Јакуп 
Беџети, с. Камењане, Тетово . (1774) 

Свидетелство за VIII одделение на име Локман 
Зеини, ул. „М. Андоноски", Гостивар. (1775) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рамис 
Бала, ул. „Др. Тодороски" бр. 15, Гостивар. (1776) 

Свидетелство за V одделение на име Хајри Џе-
ладини, с. Неготино, Гостивар. (1777) 

Свидетелство за V одделение на име Абедин 
Халили, Гостивар. , (1778) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Ра-
миз Шабани, Скопје. (1779) 

Свидетелство за IV одделение на име Азби Зи-
бери, Куманово. (1780) 

Воена книшка на име Шаип О. Османи, с. Доб-
роште, Тетово. (1781) 

Свидетелство за IV одделение на име Џази 
Адеми, с. Строј ане, Гостивар. (1782) 

Свидетелство за VI одделение на име Емини 
Б а ф т и ј а р ^ с. Добри Дол, Гостивар. (1783) 

Свидетелство за завршен испит на име Аднан 
Адеми, ул. „И. Р. Лола" бр. 37, Гостивар. (1784) 

Свидетелство на име Кадифка Трпеска, с. Бе-
ловиште, Гостивар. (1785) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Светлана Стојанова, Скопје. (1786) 

Свидетелство за завршена IV година во Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Свет-
лана Ацевска, ул. ,,В. И. Гуне" бр. 14-1/18, Кума-
ново. (1787) 

Свидетелство за завршено противпожарникар-
ство, издадено од Центарот за вработување на име 
Методија Ѓорѓиевски, Скопје. (1788) 

Ученичка книшка на име Петре Трајчески, ул. 
„Партизанска" бр. 28, Драчево. (1789) 

Здравствена легитимација на име Владо Васи-
левски, ул. „К. Јосифоски" бр. 192, Прилеп. (1790) 

Свидетелство за IV одделение на име Светла-
на Денковска, с. Диманци, Кратово. (1791) 

Свидетелство за IV одделение на име Страшко 
Николовски, с. Псача, Крива Паланка. (1792) 

Диплома за завршено индустриско училиште, 
на име Јорданов Тодор, Титов Велес. (1793) 

Лична карта, издадена од Титов Велес на име 
Астарџиев Лазар, ул. „Благој Леов" бр. -44, Титов 
Велес. (1794) 

Воена книшка на име Шабан Абдии, с. Жеров-
јане, Тетово. (1795) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ќенан Зулбеари, с. Селце Кеч, Тетово. (1796) 

Свидетелство за VIII одделение на име Икмет 
Демири, с. Палатица, Тетово. (1797) 

Свидетелство на име Борка Петрова, ул. „Н. 
Карев" бр. 8, Виница. (1798) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Славе Блажевски, Скопје. (1799) 

Свидетелство -на име Димче Мирчески, ул. „М. 
Пијаде" бр. 224, Прилеп. (1800) 

Уверение за прва помош на име Јонче Ми-
лески, ул. „Фрањо Клуз" бр. 11/9, Прилеп. (1801) 

Свидетелство за Ш одделение на име Емрули 
Рами, с. Калиште, Гостивар. (1802) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Перса Аврамовска, Скопје. (1803) 

Работна книшка, издадена од Заводот за вра-
ботување во Скопје на име Скендер Бељур, Скопје. 

(1804) 
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Воена книшка, издадена од Сомбор на име 
Љупчо Донев, Свети Николе. (1805) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име На-
сер Демир, Скопје. (1806) 

Воена книшка, издадена од Кичево на име Ти-
хомир Милковски, Скопје. (1807) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Тони Јосимовски, Скопје. (1808) 

Уверение за прва помош на име Гоце Пил-
о с к и , с. П а т . Рувци, Прилеп. (1809) 

Свидетелство за V одделение на име Љубица 
Митриеска, ул. „Орде Чопела" бр. 53, Прилеп. (1810) 

Свидетелство за VII одделение на име Илмија 
Рустемоска, ул. „Даб. Завој" бр. 133, Прилеп. (1811) 

Свидетелство на име Љупче Мишкоски, ул. 
„Р. Иваноски" бр. НО, Прилеп. (1812) 

Здравствена легитимација на име Владо Дим-
коски, ул. „Вл. Талески" бр. 231, Прилеп. (1813) 

Свидетелство за завршено основно четириго-
дишно училиште, на име Секулоска Благица, с. 
Грешница, Македонски Брод. (1814) 

Свидетелство за V VI одделение, на име Да-
ница Петреска, Македонски Брод. (1815) 

Работна книшка на име Исан Рамазаноски, с. 
Пласница, Македонски Брод. (1816) 

Здравствена легитимација на име Александра 
Аврамовска, с. Непроштено, Тетово. (1817) 

Здравствена легитимација на име Акифи Мех-
меда Зерафета, Тетово. (1818) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бируш Синани, с. Г. Седларце, Тетово. (1819) 

Свидетелство за VI одделение на име Илјас 
Лимани, с. Челопек, Тетово. (1820) 

Здравствена легитимација на име Славица Пет-
ровска, ул. „121" бр. 30, Тетово. (1821) 

Свидетелство на име Воислав Илиев, ул. „11 
Октомври" бр. 7, Виница. (1822) 

Свидетелство на име Благој Николов, с. Дра-
гобраште, Виница. (1823) 

Свидетелство за IV одделение на име Виолета 
Јандреоска, ул. „,,Маркеова" бр. 105, Прилеп. (1824) 

Свидетелство за IV одделение на име Зора Ди-
моска, ул. „Ленин" бр. 227, Прилеп. (1825) 

Лична карта на име Зора Богданеска, ул. „Ле-
нин" бр. 227, Прилеп. (1826) 

Свидетелство на име Кирил Бошески, ул. „М. 
Ацев" бр. 158, Прилеп. (1827) 

Свидетелство за VIII одделение на име Борис 
Коробикоски, ул. „Орде Чопела" бр. 23, Прилеп. 

(1828) 
Свидетелство на име Грациела Димоска, с. 

Грешница, Македонски Брод. (1829) 
Свидетелство на име Мустафа Гафур, с. Бо-

зовце, Тетово. (1830) 
Здравствена легитимација на име Џеладин Џе-

ладини, с. Пршовце, Тетово. (1831) 
Дозвола за работа со камион, на име Азир Са-

дики, с. Требош, Тетово. (1832) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мамут Мамути, с. Селце Кеч, Тетово. (1833) 
Здравствена легитимација на име Сафије Ис-

маили, с. М. Речица, Тетово. (1834) 
Лична карта на име Сефедин Ферати, с. Урвич, 

Тетово. (1835) 
Лична карта на име Таир Љатифи, с. Одри, Те-

тово. (1836) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Селвије Мамуди, с. Боговиње, Тетово. (1837) 
Уверение за слаткар на име Фаик Биљаљи, с. 

Пирок, Тетово. (1838) 
Свидетелство за IV одделение на име Ејуп Кад-

рија с. Пирок, Тетово. (1839) 
Воена книшка на име Веби Красниќи, ул. „Љу-

ботенска "бр. 24, Тетово. (1840) 
Воена книшка на име Рецеп Руфати, ул. „Но-

во Село", бр. 84, Тетово. (1841) 

Воена книшка на име Шабан Мема, ул. „107" 
бр. 17-а, Тетово. (1842) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име 
Камиљ Елмази, Тетово. (1843) 

Здравствена легитимација на име Назифе Б а ј -
рами, с. Порој, Тетово. (1844) 

Работна книшка на име Рифат Мливиќ, с. Си-
ничане, Тетово. (1845) 

Свидетелство за VI одделение на име Сулиман 
Суљимани, с. Пирок, Тетово. (1846) 

Свидетелство за VII одделение на име Мизин 
Весељи, с. Пирок, Тетово. (1847) 

Свидетелство на име Имрли Ислами, с. Сено-
кос, Гостивар. (1848) 

Лична карта на име Шефкија Муратоски, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 216, Гостивар. (1849) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Орде Тодоровски, Скопје. (1850) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Орде Тодоровски, Скопје. (1851) 

Воена книшка, издадена од Крагуевац на име 
Петар С. Стојчевски, Скопје. (1852) 

Работна книшка, на име Амет Исени, с. Черке-
зи, Куманово. (1853) 

Свидетелство за IV одделение на име Слободан 
Пауновски, с. Куклица, Кратово. (1854) 

Свидетелство за VI одделение на име Љубица 
Бојкоска, с. Пожаране, Гостивар. (1855) 

Свидетелство на име Македонка Ангелова, с. 
Истибање, Виница. (1856) 

Свидетелство на име Дима Пецова, Виница. 
(1857) 

Свидетелство на име Тихомир Анакијев, Ви-
ница. (1858) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Билјана Јордановска, Скопје. (1859) 

Здравствена легитимација на име Киро Здра-
вески, с. Штавица, Прилеп. (1860) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сафет Емрули, с. Д. Палчиште, Тетово. (1861) 

Здравствена легитимација на име Џавид Азизи, 
с. Ново Село И, Тетово. (1862) 

Свидетелство на име Џемаил Зибери, с. Ж е -
лино, Тетово. (1863) 

Свидетелство за VIII одделение на име Муза-
фер Шабани, Тетово. (1864) 

Здравствена легитимација на име Ивица Сто-
јановски, нова нас. Чајле, Гостивар. (1865) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Новка Стојчевска, Скопје. (1866) 

Воена книшка на име Тасевски Васиљко Јован 
с. Мглинце, Куманово. (1867) 

Работна книшка на име Јаготка Јакимовска, 
нас. Карпош, Куманово. (1868) 

Свидетелство за I клас, на име Гегиќ Сабаху-
дин, Титов Велес. (1869) 

Свидетелство за IV одделение на име Кофи-
ља Велјановска, с. Битуше, Тетово. (1870) 

Здравствена легитимација на име Бранислава 
Бјеговиќ, с. Теарце, Тетово. (1871) 

Работна книшка на име Ислам Алити, с. Си-
ничане, Тетово. (1872) 

Здравствена легитимација на име Горица Пет-
ревска, с. Теново, Тетово. (1873) 

Работна книшка на име Халим Зулфиќари, 
Тетово. (1874) 

Здравствена легитимација бр. 328 на име Јови-
ца Билбилови , „Т. У. Мерџан" бр. 90, Тетово. (1875) 

Свидетелство на име Зеќир Веапи, с. Жиров-
ница, Тетово. (1876) 

Свидетелство за IV одделение на име Сретко 
Наумоски, с. Тучевиште, Гостивар. (1877) 

Свидетелство за VI одделение на име Исо Иса, 
с. Ростуше, Гостивар. (1878) 

Сообраќајна дозвола на име Јордан Секулоски, 
ул. „Б. Кидрич" бб, Гостивар. (1879) 

Свидетелство на име Мира Билбилоска, Гос-
тивар. (1880) 
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Свидетелство на име Бранка Рафајлоска, Гос-
тивар. (1881) 

Свидетелство на име Богинка Неделкоска, Гос-
тивар. (1882) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Гоце Петровски, Скопје. (1883) 

Свидетелство на име Лидија Димеска, Прилеп. 
(1884) 

Свидетелство на име Круме Пирганоски, ул. 
„Илија Попадинец", Прилеп. (1885) 

Здравствена легитимација на име Сиза,на Сеј-
дија, с. Г. Речица, Тетово. (1886) 

Свидетелство за VIII одделение на име Насир 
Рецепи, с. Градец, Гостивар. (1887) 

Воена книшка, издадена од Драворград на име 
Али Демир, Скопје. (1888) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ки-
ро Стаматовски, Скопје. (1889) 

Свидетелство на име Павлена Размовска, Скоп-
је. (1890) 

Свидетелство за завршено рударско училиште 
на име Зоран Коларовски, ул. „Борка Талески" бр. 
22-а, Битола. (1892) 

Здравствена легитимација на име Илија Вел-
јаноски, с. Галичани, Прилеп. (1893) 

Свидетелство за IV одделение на име Исо Иса, 
с. Скудриње, Дебар. (1894) 

Работна книшка на име Моме Стоилковски, ул. 
„Вардарска" бр. 27, Куманово. (1895) 

Работна книшка на име Хашим Арифи, ул. 
„Младен Стојановиќ" бр. 36, Куманово. (1896) 

Свидетелство за IV клас на име Шотри Сулеј-
мани, с. Желино, Тетово. (1897) 

Свидетелство за VIII одделение на име Меваип 
Касами, с. Ларце, Тетово. (1898) 

Свидетелство за IV одделение на име Љубица 
Блажевска, Тетово. (1899) 

Свидетелство на име Имер Алими, с. Речица, 
Тетово. (1900) 

Одобрение за вршење јавен превоз на име Ме-
метаљи Иљази, с. Палатица, Тетово. (1901) 

Свидетелство за V одделение на име Шефкет 
Деари, с. Челопек, Тетово. (1902) 

Пасош бр. МА 242647, издаден од ОВР Тетово 
на име Ферати Неџбедин, с. Жеровјане, Тетово. 

(1903) 
Работна книшка на име Љупчо Мишковски, ул. 

„Раде Ивановски" бр. ПО, Прилеп. (1904) 
Диплома на име Радојка Ремиќ, ул. „Бр. Ла-

мески" бр. 1/Ш, Прилеп. (1905) 
Свидетелство за VI одделение на име Стојко 

Влајчевски, с. Витолиште, Прилеп. (1906) 
Диплома за завршена гимназија, на име Ников 

А. Димче, ул. „Коле Цветков" бр. 70, Титов Велес. 
(1907) 

Работничка книшка, издадена од Свети Николе 
на име Цветкова Фишка, с. Џумајлија, Свети Ни-
коле. (1908) 

Свидетелство на име Марика Димова, ул. „Вој-
воде Путника" бр. 12, Београд (1909) 

Здравствена легитимација на име Екрем Таќи, 
ул. „Љуботенска" бр. 161, Тетово. (1910) 

Диплома на име Ибраими Муамет, ул. „Н. Тес-
ла" бр. 34, Тетово. (1911) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мухабер Шаќири, с. Јажинце, Тетово. (1912) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Авдије Шаќири, с. Јажинце, Тетово. (1913) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Љатиф Вељија, с. Доброште, Тетово. (1914) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Изаир Шаќири, с. Јажинце, Тетово. (1915) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Кадире Шаќири, с. Јажинце, Тетово. (1916) 

Работна книшка на име Н а ф и Заќири, с. Бе-
ловиште, Тетово. (1917) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мен-
сур Алиевиќ, с. Врапчиште, Гостивар. (1918) 

Свидетелство на име Милисав Пероски, ул. „Н. 
Карев" бр. 17, Тетово. (1919) 

Свидетелство за I година на име Зоран Срби-
носки, с. Беловиште, Гостивар. (1920) 

Работна книшка, издадена од ОС — Берово на 
име Ахмет Јашаровски, с, Црник, Берово. (1921) 

Воена книшка на име Трајан Бошков, с. Амза-
бегово, Свети Николе. (1922) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Ж и в к а Милошевска, Скопје. (1923) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Кемал Несим, Скопје. (1924) 

Лична карта на име Менка Ангелеска, ул. ,,В. 
Корчагин" бр. 48, Прилеп. (1925) 

Штедна книшка на име Менка Ангелеска, ул. 
,,В. Корчагин" бр. 48, Прилеп. (1926) 

Свидетелство за I година на име Енвер Нуше-
виќ, с. Житоше, Прилеп. (1927) 

Свидетелство за завршен испит на име Исмет 
Азиров, Куманово. (1928) 

Свидетелство на име Петар Трендевски, ул. 
„Ленинова" бр. 13/1, Куманово. (1929) 

Здравствена легитимација на име Метор Бели-
ца, ул. „Маркс и Енгелс" Струга. (1931) 

Здравствена легитимација на име Имер Белица, 
ул. „Маркс и Енгелс", Струга. (1932) 

Работна книшка, издадена од Заводот за врабо-
тување на име Цилаков Горѓи, ул. „Крсте Мисир-
ков" бр. 14, Титов Велес. (1933) 

Здравствена легитимација на име Стојанов 
Славе Велко, с. Долно Чичево, Титов Велес. (1934) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сло-
бодан Новески, с. Растеш, Тетово. (1935) 

Работна книшка на име Идриз Имери, с. Џеп-
чиште, Тетово. (1936) 

Здравствена легитимација на име Назми Име-
ри, Тетово. (1937) 

Лична карта бр. 29381, на име Црне Ристоски, 
с. Копанце, Тетово. (1938) 

Воена книшка на име Ајредини Јахја , с. Па-
латица, Тетово. (1939) 

Свидетелство за VIII одделение на име Аќиф 
Јашари, с. Дебарце, Тетово. (1940) 

Здравствена легитимација на име Ривајете Та-
чи, ул. „Љуботенска" бр. 16, Тетово. (1941) 

Здравствена легитимација на име Алија Са-
фије, с. Палатица, Тетово. (1942, 

Свидетелство за IV одделение на име Рецеп 
Адеми, с. Урвич, Тетово. (1943) 

Свидетелство за VIII одделение на име Илми 
Бајрами, с. Челопек, Тетово. (1944) 

Свидетелство за VI одделение на име Хакиф 
Рецепи, с. Челопек, Тетово. (1945) 

Уверение за прва помош бр. 391 на име Ма-
ноил Ѓорѓиевски, с. Смојмирово, Берово. (1946) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
„Ј. X. Песталоци", Скопје, на име Јулдасеф Хоти, 
Скопје. ' (1947) 

Здравствена легитимација на име Неда Рис-
тевска, ул. „7 Бригада" бр. 17, Битола. (1948) 

Свидетелство за Ш година на име Крсте Моми-
рески, с. Галичани, Прилеп. (1949) 

Свидетелство за VIII одделение на име Неда 
Лешкоска, ул. „Блага Ружето" бр. 24-а, Прилеп. 

(1950) 
Воена книшка на име Ридван Јашари, с. Ло-

пате, Куманово. (1951) 
Диплома на име Мемет Јакупи, с. Пирок, Те-

тово. (1952) 
Свидетелства за VI, VII и VIII одделение на 

име Сетки Бафтии с. Одри, Тетово. (1953) 
Диплома на име Стојко Трпчевски, с. Раотинце, 

Тетово. (1954) 
Работна книшка на име Зулќуфли Беќири, с. 

Пршовце, Тетово. (195) 
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Здравствена легитимација на име Бедри Реце-
пи, с. Доброште, Тетово. (1956) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јован 
Р а к а т к о в с к и , с. Владимирово, Берово. (1957) 

Уверение за прва помош на име Јован Васи-
левски, Берово. (1958) 

Воена книшка, издадена од Копривница на име 
Сали Р. Ибиш, Скопје. (1959) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Менду Исламовски, Скопје. (1960) 

Работничка книшка, издадена од Општина Брод 
Македонски на име Ристески Јован, Брод Маке-
донски. (1961) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зил-
беар Дервиши, с. Равен, Гостивар. (1962) 

Свидетелство за IV одделение на име Муслија 
Вфќар, с. Каменица, Гостивар. (1963) 

Воена книшка на име Ќенан Рецепи, с. Врап-
чиште, Гостивар. (1964) 

Воена книшка, издадена од Хрватски Карло-
вац на име Рамадан Исмани, Скопје. (1965) 

Свидетелство за завршено П и Ш година на 
име Драган Савов, с. Јосифово. (1966) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено во с. Грашуна, на име Ружди Алии, с. Чер-
кези, Куманово. (1967) 

Воена книшка на име Неџмедин Јусуфи, ул. 
„Младен Стојановски" бр. 71, Куманово. (1968) 

Свидетелство за VIII одделение на име Богдан 
Руневски, с. Палчиште, Прилеп. (1969) 

Индекс на име Петар Талески, с. Долнени, При-
леп. (1970) 

Свидетелство за I клас на име Блаже Кочоски, 
ул. „Моша Пијаде" бр. 4-а, Прилеп. (1971) 

Здравствена легитимација на име Нима Фуга, 
Тетово. (1972) 

Работна книшка на име Љубинка Чукиќ, Те-
тово. (1973) 

Воена книшка на име Меваип Рецепи, с. До-
барце, Тетово. (1974) 

Воена книшка на име Неџади Исмаили, с. Но-
во Село II, Тетово. (1975) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Ху-
самедин Рушити, с. Урвич, Тетово. (1976) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Џе-
ваир Рушити, с. Урвич, Тетово. (1977) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Не-
метална Асани, с. Урвич, Тетово. (1978) 

Свидетелство за IV клас на име Хамзи Хамзи-
ја, с. Дуф, Гостивар. (1979) 

Свидетелство за Ш и IV година на име Насер 
Ракиќи, ул. „ Ф И Л И П О С К И " бр. 182, Гостивар. (1980) 

Воена книшка, издадена во Краљево на име 
Ашим Ајдиновски, Скопје. (1982) 

Свидетелства за Ш и IV година, на име Ми-
ровска Александра Викторија, ул. „Никола Тесла" 
бр. 137, Куманово. (1983) 

Ученичка книшка, издадена од ЦОУ „Коле Не-
делковски" на име Петар Бериша, Скопје. (1984) 

Ученичка книшка за завршено I, П и Ш годи-
на, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев" во Ку-
маново на име Фикрет Зендели, Куманово. (1985) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Сто-
јан Гаковски, Скопје. (1986) 

Свидетелство за V одделение на име Добрица 
Бузеска, Битола. (1987) 

Здравствена легитимација на име Ева Ѓорѓиев-
ска, ул. „Ив. Милутиновиќ" бр. 88, Битола. (1988) 

Свидетелство за IV одделение на име Даница 
Китановска, ул. „Дебарска" бр. 71, Битола. (1989) 

Свидетелство за П година на име Светлана 
Борковска, ул. „Пионерска" бр. 1-а, Куманово. 

(1990) 
Работна книшка на име Скендер Ислами, ул. 

„Н. Вапцаров", Куманово. (1991) 

Свидетелство за завршено IV одделение, на име 
Стојковска Добрица, с. Требино, Македонски Брод. 

(1992) 
Свидетелство за завршено средно економско 

училиште, на име Атанасова Киро Трајанка, Град-
ско. (1993) 

Индекс бр. 21501 76/77, издаден од Педагошка-
та академија, Скопје, на име Нуредини Нејази, с. 
Радиовце, Тетово. (1994) 

Свидетелство за I година на име Гурга Давче-
ва, ул. „Караорман" бр. 9, Тетово. (1995) 

Здравствена легитимација на име Мирослав 
Петровски, ул. „Г. Стојчевски" бр. 15, Тетово. (1996) 

Свидетелство за VIII одделение на име Синан 
Ходаи, ул. „Полог" бр. 31, Тетово. (1997) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Низафет Нухиу, с. Г. Речица, Тетово. (1998) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шериде Џеладини, с. Ларце, Тетово. (1999) 

Лична карта бр. 12461 на име Азби Иљази, с. 
Д. Лешница, Тетово. (2000) 

Борачка социјална книшка на име Азби Иља-
зи, с. Д. Лешница, Тетово. (2001) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Виљдете Нухиу с. Г. Речица, Тетово. (2002) 

Свидетелство на име Фидан Раифи, с. Сенокос, 
Гостивар. (2003) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абдул-
керим Хасипи, с. Врапчиште, Гостивар. (2004) 

Здравствена легитимација ,издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Гулсефа, Скопје. (2005) 

Свидетелство за завршен испит на име Дими-
тар Тренковски, ул. „М. Ацев" бр. 16, Прилеп. 

(2006) 
Свидетелство за I година на име Јордан Јор-

даноски, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 153-а, Прилеп. 
(2007) 

Свидетелство за VIII одделение на име Борис 
Цветаноски, ул. „Б. Кидрич" бр. 146, Прилеп. (2008) 

Работна книшка на име Андоновски Панде 
Живко, с. Царев Двор, Ресен. (2009) 

Здравствена легитимација на име Аљи Љоки, 
ул. „115" бр. 22, Тетово. (2010) 

Диплома за завршена гимназија, на име Фе-
рати Нагип, с. Жеровјане, Тетово. (2011) 

Диплома за завршена гимназија, на име Дау-
ти Неџип, с. Жеровјане, Тетово. (2012) 

Свидетелство за V одделение на име Фадил Па-
разити, с. Челопек, Тетово. (2013) 

Ученичка книшка за VIII одделение на име 
Исмет Абдији, с. Боговиње, Тетово. (2014) 

Здравствена легитимација на име Несфије Ју -
суфи, с. Ново Село П, Тетово. (2015) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Несфије Јусуфи, с. Ново Село П, Тетово. (2016) 

Здравствена легитимација на име Димче Гав-
ровски, с. Милетино, Тетово. (2017) 

Здравствена легитимација на име Зоран Гав-
роски, с. Милетино, Тетово. (2018) 

Работна книшка на име Бранко Ангелковски, 
с. Лешок, Тетово. (2019) 

Здравствена легитимација на име Коче Трпес-
ки, ул. „117" бр. 25, Тетово. (2020) 

Работна книшка на име Рамадан Идризи, ул. 
„В. Циривири" бр. 29, Тетово. (2021) 

Свидетелство за П клас на име Неџат Јусуфи, 
Тетово. (2022) 

Свидетелство за VII одделение на име Шера-
фет Бајрами, Гостивар. (2023) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Бла-
гоја Мишев, Скопје. (2024) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Марица Пислевиќ, Скопје. (2025) 

Службена карта за превоз во ГСП — Скопје, 
на име Трајче Милески, Скопје. (2026) 

Гаранциски лист за возило „Застава 101" лукс, 
издадено од „Аутомакедопија" во Скопје на име 
Славко Јованов, с. Чешиново, Кочани. (2027) 



Стр. 818 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 ноември 1979 

Свидетелство за I година на име Илија Тонес-
ки, с. Долнени, Прилеп. (2028) 

Свидетелство за VIII одделение на име Богоја 
Митрески, ул. „Тризла" бр. 517, Прилеп. (2029) 

Свидетелство за IV клас на име Лидија Мит-
ровска, ул. „Т. Горгиев" бр. 14, Куманово. (2030) 

Воена книшка на име Тихомир Јакимовски, ул. 
„Св. Марковиќ" бр. 48-а, Куманово. (2031) 

Диплома на име Момчило Милошевски, с. Сту-
дена Бара, Куманово. (2032) 

Свидетелство за IV одделение на име Ружа 
Станковска, с. Страцин, Куманово. (2033) 

Работна книшка на име Мустафа Мемиши, с. 
Челопек, Тетово. (2034) 

Свидетелство за V и VI одделение на име Наз-
ми Касани, с. Радиовце, Тетово. (2035) 

Свидетелство на име Амит Неухат, с. Глоѓи, 
Тетово. (2036) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Слободанка Идризи, с. Јеловјане, Тетово. (2037) 

Свидетелства за I и П година на име Стојан 
Матески, Гостивар. (2038) 

Свидетелство за VIII одделение на име Хашим 
Саити, с. Д. Гоновица, Гостивар. (2039) 

Свидетелство за IV одделение на име Халим 
Бетуљаки, с. Ломница, Гостивар. (2040) 

Свидетелство за П одделение на име Џеват 
Партаљи, с. Врапчиште, Гостивар. (2041) 

Свидетелство на име Зиаден Фетахи, с. Вра-
н о в а , Гостивар. (2042) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вахид 
Јашари, Гостивар. (2043) 

Дозвола за работа — слаткар на име Зекир 
Амеди, с. Добридол, Гостивар. (2044) 

Воена книшка на име Санде Ефтимов, с. Ра-
дичево, Струмица. (2045) 

Ученичка книшка за I година на име Благоја 
Кулески ,ул. „П. Котеска" бр. 272, Прилеп. (2046) 

Свидетелство за IV одделение на име Славица 
Конеска, ул. „Б. Кидрич" бр. 18, Прилеп. (2047) 

Диплома на име Благоја Крстевски, ул. „Жив-
ко Чало" бр. 9, Куманово. (2048) 

Воена книшка на име Б л а ж е Николоски, ул. 
„Партизанска" бр. 25, Струга. (2049) 

Свидетелство за П клас на име Борко Радес-
ки, ул „Бр. Миладинови" бр. 61, Титов Велес. (2050) 

Ученичка книшка за I клас на име Роза Ми-
џова, ул. „Бр. Миладинови" бр. 27, Виница. (2051) 

Свидетелство за VIII одделение на име Весел-
ка Илиева, с. Зрновци, Кочани. (2052) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Владимир Стојкоски, Скопје. (2053) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од АСУЦ „Боро Петрушевски" во Скопје на име 
Зоран Мишкоски, Скопје. (2054) 

Индекс бр. 4167, издаден од Виша социјална 
школа на име Чолаковиќ Малиќа, Скопје (2055) 

Свидетелство за завршено V одделение, на име 
Лазми Дервиши, с. Жеровјане, Тетово. (2056) 

Свидетелство за завршено V одделение, на име 
Калош Салиу, с. Жеровјане, Тетово. (2057) 

Свидетелство за завршено VII одделение, на 
име Исмаиљи Азбије, с. Седларце, Тетово. (2058) 

Свидетелство за V одделение на име Даут Ха-
лили, с. Отушиште, Тетово. (2059) 

Работна книшка на име Костадинка Симсаро-
ва, ул. „М. Тито" бр. 12, Титов Велес. (2060) 

Свидетелство за IV клас на име Хисман Ма-
мути, с. Гургурница, Тетово. 2061) 

Свидетелство за IV одделение на име Мирја-
на Мишевска, с. Раотинце, Тетово. (2062) 

Свидетелство на име Селиман Исљами, с. Врап-
чиште, Гостивар. (2063) 

Свидетелство на име Тасим Арифи, Ке ј „Вар-
дар" згр. 3 П влез, Гостивар. (2064) 

Свидетелство за П година на име Џеват Абдиу, 
ул. „ЈНА" бб, Гостивар. (2065) 

Работна книшка, издадена од Иванград на име 
Мухарем Рамадановиќ, Скопје. (2066) 

Свидетелство на име Гордана Китановска, ул. 
„Драчевска" бр. 25, Драчево — Скопје. (2067) 

Свидетелство на име Хајрула Мисими, Ѓорче 
Петров. (2068) 

Свидетелство за IV одделение на име Горица 
Милеска, с. Клепач, Битола. (2069) 

Штедна книшка бр. 64348 на име Трајан Тра-
јаноски, с. Крапа, Прилеп. (2070) 

Свидетелство за IV одделение на име Л?убе 
Стојчески, ул. ,,В. Талески" бр. 158, Прилеп. (2071) 

Свидетелство за I клас на име Зоран Апосто-
лоски, ул. „Патрис Лумумба" бр. 1, Прилеп. (2072) 

Свидетелство на име Благоја Крстевски, ул. 
„Живко Чало" бр. 9, Куманово. (2073) 

Свидетелство за завршено IV одделение, на име 
Милица Ѓорѓиева, с. Тлминци, Крива Паланка, 

(2074) 
Свидетелство за завршено IV одделение, на име 

Стефанова Даница, с. Тлминце, Крива Паланка. 
(2075) 

Воена книшка на име Ајет Селмани, с. Ракоец, 
Тетово. (2076) 

Лична карта на име Бошко Ѓуровски, с. Ж и л -
че, Тетово. (2077) 

Работна книшка на име Џемаил Камили, с. 
Орашје. Тетово. (2078) 

Работна книшка на име Куртиш Казими, ул. 
„Г. Делчев" бр. 230, Тетово.' (2079) 

Свидетелство за завршено VI одделение на име 
Ведит Џафери, с. Желино, Тетово. (2080) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Цвета Печевска, Скопје. (2081) 

Воена книшка, издадена од Карловац на име 
Љубомир Ристовски, Скопје. (2082) 

Свидетелство за завршен испит, на име Муртез 
Сејдија, Скопје. (2083) 

Работна книшка на име Чедо Тодоровски, с. 
Ст. Бара, Куманово. (2084) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2658/78 од 18. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1387-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во електро-енергијата, електроиндуст-
ријата, металната и графичката индустрија, со 
целосна одговорност — Скопје, ул. „Пролет" бр. 1, 
со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во електро-енергијата, електро-
индустријата, металната и графичката индустрија 
е основана со Самоуправната спогодба во март 1978 
година од 138 основачи. 

Дејност: 140231 — СИЗ во областа на насоче-
ното образование. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара со сите свои средства. 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во електро-енергијата, електро-инду-
стријата, металната и графичката индустрија, без 
ограничување, ја застапува секретарот Мирко Апо-
столски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2658/78 од 18. VI. 1979 година. (320) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2660/78 од 18. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1389-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето ц конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во градежништвото и градежната ин-
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дустрија, со целосна одговорност — Скопје, ул. 
„Пролет" бр. 1, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во градежништвото и градежна-
та индустрија е основана со Самоуправната спо-
годба во март 1978 година од 314 основачи. 

Дејност: 140231 — СИЗ во областа на насоче-
ното образование. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара со сите свои средства. 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во градежништвото и градежната 
индустрија, без ограничување, ја застапува секре-
тарот Мирко Апостолски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2660/78 од 18. VI. 1979 година. (321) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2663/78 од 18. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1390-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во здравството и социјалната заштита, 
со целосна одговорност, ул. „Пролет" бр. 1, со след-
ните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во здравството и социјалната 
заштита е основана со Самоуправната спогодба во 
март 1978 година од 222 основачи. 

Дејност: 140231 — СИЗ во областа на насоче-
ното образование. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара со сите свои средства. 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во здравството и социјалната 
заштита, без ограничување, ја застапува секрета-
рот Мирко Апостолски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2663/78 од 18. VI. 1979 година. (322) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2662/78 од 18. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1391-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во трговијата, угостителството, туриз-
мот, занаетчиството и комуналната дејност, со це-
лосна одговорност — Скопје, ул. „Пролет" бр, 1, 
со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во трговијата, угостителството, ту-
ризмот, занаетчиството и комуналната дејност е 
основана со Самоуправната спогодба во март 1978 
година од 628 основачи. 

Дејност: 140231 — СИЗ во областа на насоченото 
образование. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара со сите свои средства. 

Самоуправната -интересна заедница на насоче-
ното образование во трговијата, угостителството, 
туризмот, занаетчиството и комуналната дејност, 
без ограничување, ја застапува секретарот Мирко 
Апостолски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2662/78 од 18. VI. 1979 година. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2661/78 од 18. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1392-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во сообраќајот и врските, со целосна 
одговорност — Скопје, ул. „Пролет" бр. 1, со след-
ните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во сообраќајот и врските е осно-
вана со Самоуправната спогодба во март 1978 го-
дина од 94 основачи. 

Дејност: 140231 — СИЗ во областа на насоче-
ното образование. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара со сите свои средства. 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во сообраќајот и врските, без 
ограничување, ја застапува секретарот Мирко Апо-
столски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2661/78 од 18. VI. 1979 година. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2664/78 од 18. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1395-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општата заедница на насоченото образование, со 
целосна одговорност — Скопје, ул. „Пролет" бр. 1, 
со следните податоци: 

Општата заедница на насоченото образование е 
основана со Самоуправната спогодба во март 1978 
година од 130 основачи. 

Дејност 140231 — СИЗ во областа на насоче-
ното образование. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со сите свои средства. 

Општата заедница на насоченото образование, 
без ограничување, ја застапува секретарот М,ирко 
Апостолски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2664/78 од 18. VI. 1979 година. (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2665/78 од 18. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1394-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
основното образование, со целосна одговорност — 
Скопје, ул. „Пролет" бр. 1, со следните податоци: 

Републичката самоуправна интересна заедница 
на основното образование е основана со Самоуп-
равната спогодба во мај 1978 година од 45 основачи. 

Дејност: 140231 — СИЗ во областа на насочено-
то образование. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со сите свои средства. 

Републичката самоуправна интересна заедница 
за основно образование, без ограничување, ја зас-
тапува секретарот Мирко Апостолски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2665/78 од 18. VI. 1979 година. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2670/78 од 18. VI. 1979 година ,,на ре-
гистарска влошка бр. 3-1393-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во земјоделството, шумарството, дрв-
ната индустрија, индустријата на тутун и прехран-
бената индустрија, со целосна одговорност — Скоп-
је, ул. „Пролет" бр. 1, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во земјоделството, шумарството, 
дрвната индустрија, индустријата на тутун и прех-
ранбената индустрија е основана со Самоуправна-
та спогодба во март 1978 година од 495 основачи. 

Дејност: 140231 — СИЗ во областа на насоче-
ното образование. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара со сите свои средства. 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во земјоделството, шумарството, 
дрвната индустрија, индустријата на тутун и пре-
хранбената индустрија, без ограничување, ја зас-
тапува секретарот Мирко Апостолски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2670/78 од 18. VI. 1979 година. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
ви ги препорачува следните изданија: 

1. ЗБИРКА 
УСТАВ НА СФРЈ и 
УСТАВ НА СРМ во една книга 
— Второ издание — 

Цена 50 динари. 

2. ЗБИРКА НА НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 

со експозе 
— Второ издание — 

Цена 60 динари. 
3. ЗБИРКА 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

^ Цена 62 динари. 
4. ЗБИРКА 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и упатства за примена во прак-
тиката 

Приготвил: Новак Марковски, пом. на репуб-
личкиот секретар за законодавство и органи-
зација 

Рецензија и предговор: проф. д-р Владимир 
Митков и Милан Хорват. 

Цена 100 динари. 

5. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

со објаснувања 
Приготвил: Еврипид Ричковски, раководител на 
група во Републичкиот секретаријат за зако-
нодавство и организација. 

Цена 85 динари. 

6. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕ-
ТО И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 

со објаснувања и судска практика и со регис-
тар на поимите 

Збирката ја приготвил д-р Кирил Чавдар, су-
дија на Врховниот суд на Македонија. Пред-
говор д-р Горѓи Цаца, републички секретар за 
правосудство. 

Цена 95 динари. 
7. ЗБИРКА 

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА 

Цена 43 динари. 
8. ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

И ВОСПИТАНИЕ 

(објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 25/79) 

Цена 46 динари. 

9. ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 

со објаснувања 
Приготвиле: 
Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски 
Предговор: д-р Горѓи Цаца, републички сек-
ретар за правосудство. 

Цена 120 динари. 

10. ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

11. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

Цена 30 динари. 

со судска практика и со предметен регистар 
— Второ дополнето издание — 

Приготвил: д-р Миле Хаџи Василев, 
професор на Правниот факултет во Скопје. 

Цена 65 динари. 

12. ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ 
И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

од проф. д-р Владимир Митков, републички 
секретар за законодавство и организација. 

Цена 200 динари. 

13. УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

од д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје 

Рецензија и предговор: 
Проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ 

Цена 90 динари. 

14. ОПШТЕСТВЕН ПЛАН на СР Македонија 
за периодот од 1976 до 1980 година 

— со основни пропорции за развојот на СР 
Македонија од 1976 до 1980 година 

Цена 45 динари. 

15. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ 
на Врховниот суд на Македонија 

Цена 150 динари. 

16. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА 
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 

Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. 

По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-
12498 книгата веднаш се доставува заедно со 
сметка. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за дополнување на Законот за ре-
публичките даноци на граѓаните — — 805 
Закон за изменување на Законот за по-
себниот данок на промет на производи и 
услуги — — — — — — — — — 805 
Закон за евиденциите во областа на 
здравството — — — — — — — 806 
Одлука за помилување на осудени лица 808 
Одлука за користење на средствата на 
солидарноста на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди — 809 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


