
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 9 септември 1964 
С к о п ј е 

Број 32 Год. XX 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

176. 
На основа член 9 од Законот за општестве-

ната контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/62) и член 6 став 1 и 2 од Уредбата за за-
водите за цени во НРМ („Службен весник на 
НРМ", бр. 41/62), Републичкиот секретар за општи 
стопански работи донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕ-
ДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ 
СТАВААТ ПОД КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО 

1. Во Наредбата за одредување на одделни 
производи што се ставаат под контрола на цените 
во производството („Службен весник на СРМ", 
бр. 26/64) на крајот од потточката 2 од точката I 
се додава: 

„— пченично и 'ржано брашно". 
2. Оваа наредба влегува во сила- осмиот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 06-853/1 
8 август 1964 година 

Скопје 
Го заменува 

Републичкиот секретар за 
општи стопански работи 

Републички секретар за труд, 
Васка Дуранова, е. р. 

177. 
На основа член 106 став 7 од Законот за инва-

лидското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 49/58) и член 57 точка 12 од Статутот на Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, Управниот одбор на Републичкиот завод 
за социјално осигурување — Скопје, на својата 
седница одржана на 10-У1-1964 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ИНВАЛИДИЗИРАНИ 
ЛИЦА 

I. Се основа Центар за професионална рехаби-
литација на инвалидизирани лица (во натамошен 
текст: Центар). 

III. Седиште на Центарот е во Скопје. 
III. Центарот ги има следните задачи: 

— да врши .професионална рехабилитација и 
стручно оспособување на инвалидизирани лица на 
кои поради видот и состојбата на инвалидноста 
треба да им се обезбедат посебни услови за оспо-
собување; 

— да ги следи, проучува и унапредува мер-
ките и методите на професионалната рехабилита-
ција и професионалната ориентација и да ги следи 
резултатите постигнати на тоа поле; 

— да дава стручна помош на стопанските и 
други работни организации и установи во спрове-
дувањето на професионалната рехабилитација и 
запослувањето на инвалидите; 

— да врши стручно оспособување на кадри 
за работа на професионалната рехабилитација на 
инвалидизирани лица; 

— да врши и други работи кои ќе му бидат 
ставени во надлежност од страна на оснивачот од 
доменот на професионалната рехабилитација и за-
ложувањето на инвалидизираните лица. 

IV. Средства за основање и работа на Цента-
рот во износ од 210.000.000.— динари обезбедува 
оснивачот. 

V. Со Центарот управуваат: совет, управен од-
бор и директор. 

VI. Оснивач на Центарот е Републички завод 
за социјално осигурување. 

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

02 Број 2146/1 
10^1-1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Блажо Камчевски, е. р. 

Директор, 
Душко Ѓорѓиев, е. 

178. 

На основа член 102 став 1 во врска со член 
141 од Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
Републичката изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека за изборите што ќе се одржат на 20 септем-
ври 1964 година во Изборната единица Теарце П, 
на 7 септември 1964 година во Општинското со-



Стр. 546 — Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ § септември 1964 

бранке Теарце е избран за кандидат за пратеник 
во Републичкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија 

АЦОВСКИ БОРИЗОВ ГОКО, од е. Теарце. 
Број 553/1 

8 септември 1964 година 
Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Зам. претседател, 

Горѓи Цаца, е. р. Јован Дуковски, е. р. 

Ој касен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11099/1 од 19 
јуни 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Петровски Костадин, роден на 30 март 
1926 година во село Жиди лово, Кумановска око-
лија, од татко Јован и мајка Стамена, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Коце. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (366) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11327/1 од 20 
јули 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Димитриевски Бранко, роден на 19 
август 1946 година во село Отошница, Кумановска 
околија, од татко Санде и мајка Това, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Драги. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (367) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11623/1 од 2 
јули 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Ивановски Стеванов Нацко, роден на 21 
јули 1820 година во село Градец, Кумановска око-
лија, од татко Стеван и мајка Јованка, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Манасија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (368) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти' на СРМ, со решението број 20-11329/1 од 2 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Таневиќ Тихомир, роден на 29 
јануари 1925 година во град Струга од татко Кли-
ме и мајка Вита, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Бецеви& 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". . (369) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението б|рој 20-11614/1 од 2 
јули 1964 година, ја одобри промената на (Џами-
ли јарното име на Васил Михајловски, роден на ден 
14 ноември 1944 година во село Долно Оризари, 
Битолска околија, од родители: татко Ристе и 

мајка Цана, така што во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Враговски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (370) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12664/1 од 15 
јули 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Трпеновска Милка, родена на 8 јануари 
1941 година во Битола, од татко Гавро и мајка 
Љубица, така што во иднина роденото име ќе и 
гласи Милјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (371) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11904/1-64, ја 
одобри промената на фамилијавното име на Хрис-
тов Васил, роден на ден 22 јануари 1945 година во 
град Струмица, Штипска околија, од татко Тодор 
и мајка Катерина, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Василев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (376) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11616/1 од 2 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
ли јарно^ име на Алексоска Митана, родена на 14 
мај 1921 година во село Мраморец, Охридска око-
лија, од родители: татко Китан и мајка Марија, 
така што во иднина фамилијарното име ќе и гласи 
Тодороска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (377) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11617 од 2 јули 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно-
то име на Ристевски Никола, роден на 1 март 1922 
година во село Мраморец, Охридска околија, од 
родители: татко Зафир и мајка Стефанка, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Тодоровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (378) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра- . 
боти на СРМ, со решението број 20-13421/1 од 5 
август 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Тасевски Митар, реден на 29 октомври 1940 
година во село Горно Коњаре, Скопска околија, 
од татко Александар и мајка Петкана, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Горевски Митре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (379) 

Републичкиот секретаријат з& внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13422/1 од 5 
август 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Бекири Рамиз, роден на 3 декември 
1935 година во село Танушевци, Скопска околија, 
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сд татко Лиман и мајка Мирне, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Рафиз. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (380) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13007/1 од 30 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно!^ име на Стевановски Коста, роден на 9 
мај 1934 година во Скопје, од татко Стојан и мајка 
Дона, така што во иднина фамилијарно™ име ќе 
му гласи Жерновски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (381) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12783/1 од 20 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Нешевски Влајко, роден на 15 
јули 1934 година во село Петра лица, Кумановска 
околија, од татко Милош и мајка Лина, така што 
во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Лаза-
ревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (382) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРЖ, со решението број 20-13957/1 од 6 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Шиниковски Борисав, роден на 
26 август 1925 година во село Јабланица, Охрид-
ска околија, од татко Никола и мајка Петкана, 
така што во иднина фамилијарно^ име ќе му 
гласи Павловски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (383) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9940/1 од 2 
јуни 1Ѕ64 година, ја одобри промената на личното 
име на Мајмуновски Драгослав, роден на 18 јану-
ари 1941 година во Варош, Битолска околија, од 
татко Михаил и мајка Стева, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Андонов Драган. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (384) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13423/1 од 5 
август 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно!^ име на Станков Александар, роден на 
13 мај 1943 година во Скопје, од татко Димитар и 
мајка Благородна, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Поп Ацев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (385) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13420/1 од 5 
август 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Крстевски Борислав, роден на 15 јуни 1921 
година во Скопје, од татко Спиро и мајка Марија, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
Стефановски Борис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (386) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11613/1 од 2 јули 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
Гроздановска Николина, родена на ден 21 октом-
ври 1957 година во Битола, од родители: татко 
Миле и мајка Живка, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Живка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (387) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје тужител ката 
Азбие Јавовска од Скопје поднесе тужба против 
тужениот Хамза Шукриов Влези од Скопје, а сега 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Хамза Ш. Влези, сега 
во неизвесност, во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ" да ја 
соопшти на судот својата адреса или да се јави 
лично. Во противен случај ќе му биде одреден 
старател, кој ќе го застапува на негова сметка. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 449/64. 
(362) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Општинскиот суд во Штип објавува дека Сто-
јан Иванов, работник, со стан на ул. „Битолска" 
бр. 10 — Штип, побара да се огласи за поништен 
документот „Времено разрешително" кој гласи на 
име Стојан Иванов, бидејќи истиот бил поништен 
во време на војната. 

„Временото разрешително" претставува дозво-
ла за обавување кондураџиска дејност и била из-
дадена од Занаетчиската комора во април 1941 го-
дина, а поништена 1944 година. 

Се повикува секој оној што го има при себе 
документот да во рок од 6 месеци сметајќи од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
писмено или усмено пријави на овој суд и доку-
ментот да го поднесе на судот. 

Се повикуваат сите што имаат приговори 
против предлогот да го поднесат во истиот рок. 

Во колку во рок од 6 месеци дотичниот доку-
мент никој не го пријави на судот или не стави 
приговор, судот документот судски ќе го поништи. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Штип, Р. бр. 472/64. 
(375) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ^СТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Собранието на општи-
ната Охрид број 02-3997/1 од 20. VI. 1964 година е 
запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање, стр. 108—109, ред. бр. 1, уста-
новата под назив: Комунален завод за социјално 
осигурување, со седиште во Охрид. Предмет на ра-
ботењето на заводот е: 

— ракување со фондовите на заедницата, 
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— утврдување на финансиски план и завршна 
сметка на фондовите на заедницата, 

— решава за правата на осигурените лица и 
врши исплата на донесените решенија, 

— утврдува предлози на општи акти што ги 
донесуваат собранијата на заедниците, 

— склучува договори со здравствените уста-
нови за давање на здравствени услуги на осигу-
рените лица, 

— решава во прв степен за правата на осигу-
рениците од здравственото осигурување и за пра-
вата во врска со рехабилитацијата и заложува-
њето на инвалидите на трудот. 

Заводот е основан со одлуката на комуналните 
заедници за социјално осигурување на работни-
ците: Охрид, Струга и Кичево. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Собранието на општината Охрид. 

Установата ќе ја застапува и потпишува ди-
ректорот на Заводот Ѓоре Рибароски од Охрид, 

Бр. 02-3997/1-1964 од Собранието на општината 
Охрид. (976) 

Во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање на Собранието на општината Ид ади ја — 
Скопје, ред. бр. 1, страна 1, е запишана установата 
под назив: Фонијатриско-аудио л опши центар — 
Скопје. Предмет на работењето на центарот е: 
аудиолсшко испитување на слухот, аудиолошки 
тренинг и рехабилитација на слухот и говорот ка ј 
децата и возрасните; да ја следи и проучува на-
глувост и глувоста кај децата и возрасните и да 
одржува семинари со родителите на наглувите и 
глуви мали деца. 

Центарот е основан од Извршниот совет на 
СРМ, со решението бр. 09-870/1 од 29. IV. 1960 го-
дина, како и дополнителното решение бр. 09-995/1 
од 23. IV. 1963 година. 

Со центарот управува управен одбор и упра-
вител. 

Центарот ќе го потпишува и застапува д-р 
Славчо Керамитчиевски, професор. 

Од Собранието на општината Идадија — Скопје. 
(1014) 

На основа решението на Одделението за опште-
ствен стандард при Собранието на општината Ки-
села Вода — Скопје, број 04-1317 од 26. II. 1964 го-
дина е запишана во регистарот на здравствените 
установи, книга II, страна 1—2 под реден број 1, 
установата под назив: Градска општа болница — 
Скопје. Предмет на работењето на установата е: 
пружање здравствена заштита и отстранување на 
последиците од заболувањата, како и останатите 
работи што се предвидени со законски прописи. 

Установата е основана од Околискиот народен 
одбор — Скопје, со решението број 3142 од 26. III. 
1962 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Болницата е Одделението за здравство при Со-
бранието на град Скопје — Скопје. 

Установата ќе ја застапуваат и потпишуваат 
Тихомир Несторове™, управител, и Аргир Кузов-
ски, шеф на сметководството. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје, бр. 04-1317/64. (1092) 

На основа решението на Одделението за оп-
штествен стандард при Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје број 04-3170 од 11. Ш. 1964 
година е запишана во регистарот на здравствените 
установи, книга II, страна 3—4, реден број 2, уста-
новата под назив: Здравствена станица на Фабри-
ката „Наум Наумовски — Борче" — Скопје. Пред-
мет на работењето на Здравствената станица е: 
пружање на здравствена заштита на осигурените и 
останатите лица што се определиле за лекување 
во здравствената станица. 

Здравствената станица е основана од Управ-
ниот одбор на Фабриката „Наум Наумовски — 
Борче" — Скопје, со решението број 10/11 од 14.1. 
1964 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Здравствената станица е Одделението за опште-
ствен стандард при Собранието на општината Ки-
нела Вода — Скопје. 

Установата ќе биде застапуваа и потпишувана 
од управителот на истата д-р Павле Поповски. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје, број 04-3170/64. (1093) 

На основа решението на Одделението за оп-
штествен стандард при Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје, број 04-6433 од 5. V. 1964 
година е запишана во (регистарот на здравствените 
установи, книга II, страна 5—6, реден број 3, уста-
новата под назић: Здравствена станица при Туту-
новиот комбинат — Скопје. Предмет на работењето 
на Здравствената станица е: пружање здравствена 
заштита на осигурените и останатите лица што се 
определиле за лекување во здравствената станица. 

Здравствената станица е основана од Тутуно-
виот комбинат, Деловното здружение на тутуно-
производителите на СРМ и Фабриката за сапун и 
козметика „Цветан Димов" — Скопје, со решението 
број 50-26 од 23. XII. 1958 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Здравствената станица е Одделението за опште-
ствен стандард при Собранието на општината Ки-
села Вода — Скопје. 

Установата ќе биде застапуваа и потпишувана 
од управителот на Здравствената станица Д-р Си-
меон Лешков. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје, бр. 04-6433/64. 

На основа решението на Одделението за оп-
штествен стандард при Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје, број 04-6432 од 4. V. 1964 
година е запишана во регистарот на здравствените 
установи, книга И, страна 7—8, реден број 4, уста-
новата под назив: Здравствена станица при Гра-
дежното претпријатие „Пелагонија" — Скопје. 
Предмет на работењето на Здравствената станица 
е: пружање здравствена заштита на осигурените 
лица што по слободен избор на лекар се опреде-
лиле за лекување во Здравствената станица. 
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Здравствената станица е основана од Градеж-
ното претпријатие „Пелагонија" — Скопје, со ре-
шението број 13138/1 од 27. IV. 1962 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Здравствената станица е Одделението за опште-
ствен стандард при Собранието на општината Ки-
села Вода, — Скопје. 

Здравствената станица ќе биде застапуваа и 
потпишувана од управителот д-р Зорица Танева — 
Томова. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје, број 04-6432/64. (1095) 

На основа решението на Одделението за оп-
штествен стандард при Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје, број 04-5911 од 28. IV. 1964 
година е запишана во .регистарот на здравствените 
установи, книга И, страна 9—10, реден број 5, уста-
новата под назив: Поликлиника на РСВР на СРМ 
— Скопје. Предмет на работењето на поликлини-
ката е: пружање здравствена заштита на осигу-
рените лица што по слободен избор на лекар се 
определиле за лекување во поликлиниката. 

Поликлиниката е основана од Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи на СРМ број 10602 
од 14. VII. 1953 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на По-
ликлиниката е Одделението за општествен стан-
дард при Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје. 

Поликлиниката ќе биде застапувана и потпи-
шувана од управителот д-р Илија Весов. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје број 04-5911/64. (1096) 

На основа решението на Одделението за оп-
штествен стандард при Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје, број 04-5910 од 18. IV. 1964 
година е запишана во регистарот на здравствените 
установи, книга II, страна 11—12, реден број 6, ус-
тановата под назив: Здравствен дом „Кисела Вода" 
— Скопје. Предмет на работењето на Здравстве-
ниот дом е: пружање здравствена заштита на оси-
гурените и останатите лица што по слободен из-
бор на лекар се определиле за лекување во домот. 

Здравствениот дом е основан "од Народниот од-
бор на општината Кисела Вода — Скопје, со ре-
шението број 34 од 26. IV. 1958 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Здравствениот дом е Одделението за општествен 
стандард при Собранието на општината Кисела 
Веда — Скопје. 

Здравствениот дом ќе биде застапуван и пот-
пишуван од управителот д-р Милан Чичевалиев, 
помошник управникот Борис Киприновски и ше-
фот на сметководството Џони Јак. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје, број 04-5910/64. (1097) 

На основа решението на Одделението за оп-
штествен стандард при Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје, број 04-6435 од 4^ .1964 
година е запишана во регистарот на здравствените 
установи, книга II, страна 13—14, реден број 7, 

установата под назив: Здравствена станица „Рако-
вици" во село Ракотинци. Предмет на работењето 
на Здравствената станица е: пружање здравствена 
заштита на осигурените и останатите лица што се 
оцределиле за лекување во истата. 

Здравствената станица е основана од бившиот 
Народен одбор на општината Ракотинци, со реше-
нието број 31 од 28. XII. 1955 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Здравствената станица е Одделението за опште-
ствен стандард при Собранието на општината Ки-
села Вода — Скопје. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје, број 04-6435/64. (1098) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
,рег. бр. 445, страна 645, книга Ш, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со чевли, 
преработки од кожи и производи од гума, каучук 
и пластична маса на големо „Рефлекс" — Белград 
— Продавница во Гевгелија. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на чевли на 
мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Рефлекс" — Бел-
град, а согласно со решението на Собранието на 
општината Гевгелија број 03-578/1 од 11. II. 1964 год. 

Раководител на продавницата е Чурлинов 
Кочо. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 189/64. (842) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 837, страна 1011, книга Ш, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со чевли, 
преработени кожи и производи од гума, каучук 
и пластични маси на големо „Рефлекс" — Белград 
— Продавница во Скопје, улица „НО" бр. 34. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мало на чевли, приозводи од гума, каучук и 
пластични маси. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Рефлекс" од Бел* 
град, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кале — Скопје број 754 од 29.1.1964 
година. 

Раководител на продавницата е Јашшвска Је-
лица. 

Продавницата ќе ја потпишува^ задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 184/64. (844) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
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рег. бјр. 836, страна 1007, книга Ш, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со чевли, 
преработени кожи и производи од гума, каучук и 
пластични маси на големо „Рефлекс" — Белград 
— Продавница во Скопје, улица „Маршал Тито" 
бр. 39. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на производи што се дел од 
предметот на работењето на претпријатието и про-
изводи од други производни претпријатија како 
надополнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Рефлекс" — Бел-
град, а согласно со решението на Собранието на 
општината Идадија — Скопје број 04-2710 од 18. И. 
1964 година. 

Раководител на продавницата е Спасовски Ди-
митрија. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 183/64. (843) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 318, страна 1457, книга I е запишана' под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со чевли, 
кожа, гума и производи од пластични маси „Реф-
лекс" — Белград — Продавница во Тетово, улица 
„Илинденска" бр. 38. Предмет на работењето на 
продавницата е: промет на мало со чевли, прера-
ботена кожа, производи од гума и производи од 
каучук и пластични маси. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Рефлекс" — Бел-
град, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово бр. 04-2169/3 од 24. II. 1964 год. 

Раководител на продавницата е Костовски 
Благоја. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 187/64. (871) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во (регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 446, страна 651, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со чевли, 
преработени кожи и производи од гума, каучук и 
пластични маси на големо „Рефлекс" — Белград-— 
Продавница во Титов Велес, улица „Коле Недел-
ковски" бр. 2. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на чевли на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Рефлекс" — Бел-
град, а согласно со решението на Собранието на 
општината Титов Велес број 1576 од 20. Ш. 1964 
година. 

Раководител на продавницата е Душан Нико-
лиќ. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 188/64. (850) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на ; 
28. IV. 1964 година, рег. бр. 5/64, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница за чевли во Битола 
на Трговското претпријатие „Рефлекс" од Белград. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на чевли на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо „Рефлекс" — Белград. 

Раководител на продавницата е Лилјана Ан-
дреева. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 149/64. • (677) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. IV. 1964 година под рег. бр. 4/59, книга IV е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата во Ресен на Фабриката за чевли од Ку-
маново и гласи: Трговско претпријатие за промет 
со чевли и производи од гума, каучук и пластични 
маси на големо „Рефлекс" од Белград — Продав-
ница во Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 147/64. (809) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1964 година под рег. бр. 15/59, книга I е за-
пишано следното: Се брише од регистарот Продав-
ницата во Битола на Чевларската индустрија од 
Куманово, бидејќи е преземена од Претпријатието 
„Рефлекс" — Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 220/64. (936) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. IV. 1963 
година на страна 57, ред. бр. 5 е запишано след-
ното: Спасков Митрев Киро, досегашен в. д. ди-
ректор на Земјоделската задруга „Санто Георгиев" 
од село Аргулица, е разрешен од должност. За 
управник на задругата е назначен Стоилко Стои-
цев Димитров, којшто е овластен да ја потпишува 
и претставува. 

Уписот е извршен во регистарот на основа 
решението на Народниот одбор на општината 
Штип бр. 01-5952/1 од 21. VII. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 54/63. (758) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7. Ш. 1963 година на страна 210, ред. бр. 15 е за-
пишано следното: Потписниците чна дис лоцираните 
погони на Работната заедница на производители 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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на текстил „Македонка" од Штип, што се овлас-
тени да ги потпишуваат истите се: 

Погонот Позамантерија со ткаачница од Бе-
рово ќе го потпишуваат овластените потписници: 
Рабаџиски Јованов Душан, раководител, и Самар-
џ и ј и Арсов Борис, шеф на сметководството; 

Погонот Предилница од Охрид ќе го потпи-
шуваат овластените потписници: Вељановски 
Тренков Петар, раководител, и Вељановски Јон-
чев Панде, шеф на сметководството; 

Погонот Предилница од Гевгелија ќе го пот-
пишуваат овластените потписници: Цалевски Ми-
хаил Ристо, раководител, и Јованов Петар Горѓи, 
шеф на сметководството; 

Погонот Фротирка од Делчево ќе го потпишу-
ваат овластените потписници: Дуовски Игнат, ра-
ководител, и Арсов Методи, шеф на сметковод-
ството. 

Гореименованите лица се овластени да потпи-
шуваат само налози во врска со користењето на 
средствата што се одредени за нивните погони, 
а договорите за кредити за основни и обртни сред-
ства ќе ги потпишуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие т.е. централата на оваа ра-
ботна заедница во Штип. 

Потписниците на дислоцираните погони пого-
ните ќе ги потпишуваат колективно. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Собранието на работно-економските 
единици при „Македонка" — Штип број 426 од 
7. Ш. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 33/63. (759) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 626, страна 17 е запишано следното: 
Јордан Ѓорѓиевски, досегашен в. д. директор на 
Трговското претпријатие за откуп и промет со сите 
видови отпадоци на големо и мало „Наша Сурови-
на" од Скопје, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен 
Павле Кузмановски, којшто ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, сметано од 24. VI. 1963 
година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 439/63. (862) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 575, страна 235, книга П е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Претпријатието за изградба на 
градски хотел — Скопје, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Кисела Вода — 
Скопје број 1589 од 20. V. 1963 година и решението 
на Народниот одбор на општината Ид адија — 
Скопје број 10058 од 18. V. 1963 година е при-
поено кон Угостителското претпријатие хотел и 
ресторан „Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 379/63. (921) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 27. V. 1963 го-
дина на страна 92, ред. бр. 12 е запишано следно-
то: Сточарско^ земјоделско стопанство „Чашица" 
од село Бучиште, Пробиштипско, е припоено кон 
Општата земјоделска задруга „Ванчо Трајков" од 
Пробиштип и поставува нејзин самостоен погон. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината П(ро-
биштип бр. 05-961/1 од 13. IV. 1963 година и; одлу-
ката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Ванчо Трајков од 5. IV. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 73/63. (979) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1. VП. 1963 година на страна 318, ред. бр. 2 е за-
пишано конституирањето на Работната организа-
ција за преработка на тутун" „Јака" од Радовиш, 
кое и извршено на ден 10. IV. 1963 година. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Отсекот за стопанство на Народниот 
одбор на општината Радовиш бр. 05-1731/2 од 
10. IV. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 111/63. (980) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 20. П. 1963 година на страна 245, ред. бр. 3 е 
запишано следното: Се менува фирмата на Прет-
пријатието за снабдување на земјоделието „Агро-
промет" од Струмица и во иднина ќе се вика: 
Специјализиран претпријатие за снабдување на 
земјоделието „Агропромет", со седиште во Стру-
мица. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината Стру-
мица бр. 03-9665/1 од 13. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 242/62. (982) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. VI. 1963 година на страна 317, ред. бр. 3 е за-
пишано следното: Александар Тенев, досегашен 
директор на Шумско индустрискиот комбинат „Ђе-
ласица" од Струмица, е разрешен од должност. 
На негово место за директор е назначен Алексан-
дар Терзиев, којшто е овластен да го потпишува 
комбинатот. 

Уписот е извршен во регистарот на основа 
решението на Народниот одбор на општината Стру-
мица број 01-3608/1 од 16. IV. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд4 во Штип, Фи 
бр. 95/63. (983) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. VI. 1963 година на страна 221, ред. бр, 5 е за-
пишано следното: Ристо Милчев, досегашен в. д. 
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директор на Занаетчиското кондураџиско прет-
пријатие „Слога" од Струмица, е назначен за ди-
ректор на претпријатието. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината Стру-
мица бр. 01-10760/1 од 25. I. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
број 45/63. (984) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. VI. 1963 година на страна 147, ред. бр. 4 е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Око-
лиското претпријатие за обработка на алкохолни 
пијалоци „Грозд" од Струмица и со: 

— преработка на алкохолни пијалоци на база 
на природна ракија и шпиритус во индустриска 
ракија; 

— жестоки пијалоци; 
— десертно вино; 
— безалкохолни пијалоци. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот на основа решението на Народниот одбор 
на општината Струмица бр. 01-1000/1 од 10. IV. 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 82/63. (985) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16, V. 1963 година на страна 312, ред. бр. 2 е за-
дишано следното: Се дополнува дејноста на За-
наетчиското услужно претпријатие „Иднина" од 
Струмица и со текстилна дејност (изработка на 
јоргани, перини, душеци и перници и влачење на 
памук, волна и партали). 

Истовремено се запиша и промената на досе-
гашниот директор на претпријатието Михаил Ше-
керџиев и на негово место за директор е назначен 
Маневски Кузев Јордан. 

Дополнувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот на основа решението на Народниот одбор 
на општината — Струмица бр. 01-8520/1 од 
13. V; 1963 година, а промената на директорот на 
основа решението на Народниот одбор на општи-
ната Струмица бр. 01-10761/1 од 10. IV. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 72/63. (986) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата во Гостивар, ул. „Борис Кид-
рич" бр. 40 на Трговското мешовито претпријатие 
на мало и големо „Кораб" од Гостивар, согласно 
со одлуката на Работничкиот совет на претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 583/63. (1285) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име1 Божидар Матиќ, Скопје. (1902) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Викторија Дичевска, Скопје. (1903) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бахри ја Брничанин, Скопје. (1904) 

Здравствена легитимација бр. 174886, издадена 
од ЗОО — Скопје на име Шефки Рустемов, Скопје. 

(1905) 
Диплома за завршена Учителска школа во 

Битола на име Мавија Таки Вапарјанова, ул. „Бра-
нислав Нушиќ" бр. 10, Битола. (1906) 

Уверение бр. 6/64, за положен возачки испит 
издадено од Ауто-мото друштво — Битола на име 
Петар Димитар Марковски, ул. „Цане Канарец" 
бр. 46, Прилеп. (1907) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Невзат Асаноски, ул. „Дабнички 
завој" бр. 14, Прилеп. (1908> 

Свидетелство Д. бр. 19/52 год. за завршено IV 
одделение, издадено од Основното училиште во е. 
Скачковце на име Милутин Спирковски, е. Скач-
ковце, Кумановско. (1909) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Куманово на име Станика Алексиќ, е. Љубодраг, 
Кумановско'. (1910) 

Работна книшка бо. 2412, издадена од Него-
тино на име Здравко Петров, ул. „Мара Димова" 
бр. 19, Кавадарци. (1912) 

Возачка дозвола бр. 171, издадена од, СВР — 
Тетово на име Крсто Панов Николовски, ул. „ЈНА" 
бр. 68, Тетово. (1913) 

Легитимација К-15 за намалено патување бр. 
204697 за 1964 год. на име Ценка Стојковска, Те-
тово. (1914) 

Легитимација К-15 за намалено патување бр. 
204699 за 1964 год. на име Елеонора Секељ, Тетово. 

(1915) 
Работна книшка рег. бр. 186352, серија бр. 

902225, издадена од Белград на име Џеладин Илиа-
зи, е. Бозовце, Тетовско. (1916) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Берово на име Мајда Сулиманова, 
Берово. (1917) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Берово на име Зуј ди ја Су лиманова, 
Берово. (1918) 

Свидетелство бр. 21 за завршено средно зем-
јоделско училиште — Лозаро-винарски отсек во 
Кавадарци на име Јаким Т. Цветановски, ул. „Ге-
нерал Апостолски" бр. 27, Крива Паланка., (1919) 

Здравствена легитимација бр. 15324, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Аргир Грозов, Него-
тино. (1920) 

Здравствена легитимација бр. 54208, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Сијам Мустафа Ја -
купи, ул. „18 ноември" бр. 79, Гостивар. (1921) 

Работна книшка бр. 169/62 на име Беџет Бе-
џета Исмаили, е. Гајре, Тетовско. (1922) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
212996, издадена од ЗСО — Кочани на име Мице 
Бошков Ефремов, е. Уларци, Кочани. (1923) 

Здравствена легитимација на име Фатбарда 
Касапи, е. Батинци, Скопско. (1924) 

Здравствена легитимација на име Најда Огне-
новска, е. Драчево, Скопје. (1925) 

Здравствена легитимација бр. 140040 на име 
Љубица Павле Стоковиќ, Скопје. (1926) 

Здравствена легитимација на име Марко Пе-
тровиќ, ул. „347" бр. 30, Скопје. (1927) 
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Работна книшка рег. бр. 16977, серија бр. 
255467, издадена од Заводот за запослување на ра-
ботници — Битола на име Милка Ивановска, ул. 
„Шере Тошев" бр. 4, Битола. (1928) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Прилеп на име Себаедин Сулеиманоски, ул. „Даб-
нички завој" бр. 84, Прилеп. (1929) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Прилеп на име Иванка Трајческа, 
е. Зрзе, Прилепско. (1930) 

Здравствена легитимација бр. 57127, издадена 
од ЗОО — Прилеп на име Велика Мицеска, При-
леп. (1931) 

Земтоделска здравствена легитимацша издаде-
на сд ЗОО — Прилеп на име Живко Чагороски, 
е. Кадино Село, Прилепско. (1932) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Верка Здравеска, ул. „Пенка Ки-
теска" бр. 42,* Прилеп. (1933) 

Работна книшка бр. 714 на име Ајрети Авди, 
ул. -Е. Шабан" бр. 20, Куманово. (1934) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Драгутин Божиновски, е. Лопате, 
Кумановско. (1935) 

Здравствена легитимација бр. 1598, издадена 
од КЗСО — Крива Паланка на име Крсто Слав-
ков Павловски, е. Отошница, Кр. Паланка. (1936) 

Здравствена легитимација бр. 682, издадена од 
ЗСО — Кр. Паланка на име Елена С. Христова, е. 
Лозаново, Кр. Паланка. (1937) 

Здравствена легитимација бр. 8309. издадена 
оп ЗСО — Македонски Брод на име Горица Ни-
колоска, е. Локвица, Кичево. (1938) 

Здравствена легитимација бр. 29204, издадена 
од КЗОО — Кичево на име Славко Билбилов Ко-
стадиновски, е. Долно Крушје, Кичево. (1939) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3472, 
издадена од ЗСО — Т. Велес на име Никола Јан-
ков Точевски, е. Бистрица, Титоввелешко. (1940) 

Здравствена легитимација бр. 24798/60 г. на 
име Блага Крстева Колева, ул. „Пионирска" бо. 
20. Кавадарци. (1941) 

Возачка дозвола бр. 23, на име Идриз Адили, 
е. Копанце, Тетовско. (1942) 

изветвена легитимација бр. 27597, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Џемил Шемши, ул. 
„Вардарска" бр. 55, Тетово. (1943) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 959, 
издадена од ЗСО — Штип на име Ката Јанева, е. 
Врсзково, Штипско. (1944) 

Здравствена легитимација бр. 481, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Павлина 
Анакиева, е. Оризари, Кочани. , (1945) 

Здравствена легитимација бр. 13651, издадена 
од ЗСО — Радовиш на име Александар И. С а в -
чевски, ул. „Лењинова" бр. 5, Радовиш. (1946) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Прилеп на име Ѓурга Јошеска, е. Вепрчани, При-
лепско. (1947) 

Здравствена легитимација бр. 42821, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Рада Ристеска, ул. 
„Илија Игески" бр. 8, Прилеп. (1948) 

Чековна испратница бр. 2891 за сума од 26.534 
дан. на име Боше Т. Илијоски, е. Тополчани, При-
лепско. ' (1949) 

Работна книшка бр. 2408 на име Павле Н. 
Јордановски, ул. „Иво Рибар Лола" б. б., Кума-
ново. (1950) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— филијала — Бе^^нво на име Благој Љ. Шпан-
ски, Берово. (1952) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Радовиш на име Далип Османов, ул. „11 октомври" 
бр. 109, Радовиш. (1953) 

Работна книшка бр. 4534, издадена од Собра-
нието на општина Куманово на име Ванчо Б. 
Стефановски, ул. „Иго Тричковић бр. 25, Кума-
ново. (1951) 

Дозвола за носење на оружје, рег. бр. 1898 за 
ловечки карабин, издадена од СВР — Скопје на 
име Душко Д. Татарски, Скопје. (1954) 

Воена буквица издадена од Бојниот отсек — 
Крива Паланка на име Богдан Митков богданов-
ски, е. Г. Лисиче, Скопје. (1955) 

Работна книшка бр. 39924, издадена од Собра-
нието на општина „Идадија" — Скопје на име 
Стерие Ѓ. Кранго, Скопје. (1956) 

Чековна книшка бр. 802-11-608-301, издадена 
од НБ — Скопје на Универзитетскиот фотоклуб 
„Студент" — Скопје. (1957) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анте Баришиќ, Скопје. (1958) 

Здравствени легитимации бр. 185876 и 579275 
на име Сабит и Емина Пло јовиќ, Скопје. (1959) 

Здравствена легитимација бр. 133330, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Нада Караманова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Иванов, Скопје. (1961) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Парнарџиев, Скопје. (1962) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Бујановац на име Лепосава Арсиќ, Скопје. (1963) 

Свидетелства ед I и II клас гимназија, изда-
дени од Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на 
име Константин Атанасовски, Скоше. (1964) 

Здравствена легитимација бр. 90197, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Борис Кочов, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 24256, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Љуба Огненова, Скопје. 

Воена книшка издадена од В. П. 7217 —"Ко-
лашин на име Живко Стојановски. Скопје. (1967) 

Здравствена легитимацша бр. 17239, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Нада Василева, Скопје. 

Свидетелство гл. книга бр. 4/1951/52 год. на 
име Зулфи Зулбеари, е. Непроштено, Тетовско. 

Работна книшка на име Феим Асани, е. Лисец, 
Тетовско. (1970) 

Работна книшка бр. 12626/58 г. на име Меди 
Зекир Шакири, е. Г. Речица, Тетовско. (1971) 

Свидетелство бр. 31, издадено од Училиштето 
„Климент Охридски" на име Ратомир Стојкоски, 
е. Битово, Охридско. (1972) 

Здравствена легитимација на име Марија Са-
хијевска, ул. „143 бис" бр. 122, Скопје. ' (1973) 

Работна книшка рег. бр. 035769, серија бр. 
11600 на име Александар Димовски, ул. „Илинден" 
бр. 42, Битола. (1974) 

Сообраќајна дозвола за приколица, рег. бр. 
Б Т 13-30 на Претпријатие за транспорт, Битола. 

Воена книшка издадена од Винковци на име 
Димитрија Н. Талевски, е. Лажец, Битолско. (1976) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6663, 
издадена од КЗСО — Кратово на име Серафим То-
доров Цветков, е. Трновац, Кратово. (1977) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Живка Павловска, железничка 
станица, Куманово. (1978) 

Здравствена легитимација бр. 988, издадена од 
КЗ СО — Филијала — Дебар на име Сами Мирзо, 
ул. „8 март" бр. 8, Дебар. (1979) 

Работна книшка бр. 2021, издадена од Собра-
нието на општината Македонски Брод на име 
Милан Милутинов Јованоски, е. Тополница, Ки-
чево. (1980) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Добрица Спасева Димоска, е. Ри-
лево, Прилепско. (1981) 

Воена книшка издадена од Отсекот за народна 
одбрана — Крушево на име Мито Андон Павлов-
ски, е. Пуста Река, Крушево. (1982) 

Здравствена легитимација бр. 71875, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Димитар Хр. Шуку-
роски, е. Варош, Прилеп. (1983) 

Свидетелство за зрелост бр. 52, издадено на 
5. VII. 1Ѕ42 година од Министерството на тргови-
јата промишленоста и труд — Средно трговско 
училиште во Скопје на име Олга Поленакова, 
Скопје. (3179) 
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Работна книнска рег. бр. 3671, серија бр. 331818, 
издадена од Прилеп на име Димитрија С. Ди-
мески, кеј „9 септември" бр. 69, Прилеп. (1984) 

Здравствена легитимација бр. 13198, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Тихомир А. Пејчев, 
Кавадарци. (1065) 

Работна книшка бр- 11433 на име Наталија 
Несторова, ул. „Стојан Нурија" бр. 29, Титов Велес. 

(1986) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 2238, 

издадена од КЗСО — Куманово на име Миланка 
Јованче Јовановска, е. Кокошиње, Кумановско. 

(1987) 
Свидетелство бр. 552/60 за завршена I година 

Економско училиште на име Јанка Бојковска, ул. 
„Вук Караџиќ" бр. 10, Куманово. (1988) 

Свидетелство бр. 286^61, издадено од Економ-
ското училиште „Моша Пијаде" на име Бојкова 
Јанка, Куманово. (1989) 

Здравствена легитимација бр. 78349 на име 
Иконија Бојковска, е. Орах, Кумановско. (1990) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6592, 
издадена од ЗСО — Гевгелија на име Димитар 
Јованов, с. Петрово, Гевгелија. (1991) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Велика Марачкова, е. Смоквица, 
Гевгелија. (1992) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Гевгелија на име Борка Марачкова, е. Смоквица, 
Гевгелија. (1993) 

Здравствена легитимација на име Камка Рог-
лева, ул. „Бр. Џунови" бр. 20, Кавадарци. (1994) 

Здравствена легитимација бр. 1266 на име 
Џемиле Хаљими, ул. „Ново Село" бр. 74, Тетово. 

(1995) 
Здравствена легитимација бр. 17541, издадена 

од ЗСО — Гостивар на име Канија Кемала Илјази, 
е. Врапчиште, Гостиварско. (1996) 

Сообраќајна книшка на име Насуф Хамдиу, 
ул. ..Б. Јовановски" бр. 25, Гостивар. (1997) 

Ученичка книшка бр. 35, издадена од Делчево 
на име Блажо В. Чабуков, Делчево. (1998) 

Здравствена легитимација бр. 5029 на име 
Латинка Лазова, е. Злетово, Кочани. (1999) 

Здравствена легитимација бр. 7798, издадена 
од ЗСО — Битола на име Панде Бозајковски, е. 
Могила, Битолско. (2000) 

Диплома гл. книга бр. 181, издадена од Ве-
теринарното училиште — Битола на име Кузман 
Петрушевски, ул. „Н. Тесла" бр. 124, Битола. (2001) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Зорка Спиркоска, ул.' „Лењин" бр. 
107, Прилеп. (2002) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Тодора Пешиќ, е. Табановце, Кумановско. (2003) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Кирил Јованов Јовановски, ул. 
„Моша Пијаде" бјр. 5а, Куманово. (2004) 

Здравствена легитимација бр. 4211 на име Миј 
тре Георгиј ов Ивановски, е. Талашманци, Кратово. 

(2005) 
Здравствена легитимација на име Рамиз Ра-

мадански, е. Баланци, Дебарско. (2006) 
Работна книшка бр. 9432, издадена од Т. 

Велес на име Пенче Симсаров, ул. „Љубљанска" 
бр. 17, Титов Велес. (2007) 

Здравствена легитимација бр. 1285, издадена 
од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Тодор 
Ристов, е. Горничет, Гевгелија. (2008) 

Здравствена легитимација бр. 6339, издадена 
од КЗСО — Гевгелија на име Пенка Туртурова, е. 
Негорци, Т. Велес. (2009) 

Свидетелство за завршено IV одделение на 
име Локман Аљи, е. Порој, Тетовско. (2010) 

Здравствена легитимација бр. 12106 на име Ан-
гел Трајков, е. Тур. Рудари, Кочани. (2011) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5778, 
издадена од КЗСО — Прилеп на име Васка Анге-
левска, е. Марул, Битолско. (2012) 
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Регистарска таблица за моторно возило СК — 
33-31 на име ЗИК „Скопско Поле" — е. Петровец, 
Скопје. (2013) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Радмила Тачева, Скопје. (2014) 

Уверение за квалификуван работник — во-
доинсталатер, издадено од Заводот за преквали-
фикации — Скопје на име Владо Црковски, е. 
Крани, Ресен. (2015) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Шериф и Ангушка Демирови, Ско-
пје. ' (2016) 

Свидетелство за завршено И клас гимназија 
на име Нада Тасева, ул. „Димитар Влахов" 32, 
Охрид. (2017) 

Работна книшка бр. 47845/56, издадена од Ско-
пје на име Рафаило К. Јакимовски, Скопје. (2018) 

Работна книшка бр. 32/62, издадена од Нови 
Сад на име Невена Гајиќ, Скопје. 0 (2019) 

Работна книшка бр. 323679/2157/60, издадена 
од Бирото за посредување на трудот — Скопје на 
име Љубица Урдаревиќ, Скопје. (2020) 

Здравствена легитимација бр. 3202, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Благородна Игеска, е. 
Долно Нерези, Скопје. (2021) 

Здравствена легитимација бр. 7679, издадена 
од ЗСО — Битола на име Ило Атанасов Сугарев-
ски, е. Логоварди, Битолско. (2022) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Лилјана Богеска, ул. „Крушевска" 
бр. 27, Прилеп. (2023) 

Здравствена легитимација бр. 146, издадена од 
КЗСО —• испостава — Кратово на име Димчо Пе-
трушев Наков, Кратово. (2024) 

Свидетелства за завршена I и I I година Сред-
но хемиска школа издадени во Титов Велес през 
1960/61 и 1961/62 год. на име Кирил Калпалим, 
Титов Велес. (2025) 

Работна книшка рег. бр. 22451, серија бр. 351210 
на име Петре Тепилев, ул. „Цар Самоил" бр. 116, 
Битола. (2026) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Милаим Веселоски, ул. „Тризла" 
бр. 32, Прилеп. (2027) 

Здравствена легитимација бр. 26991, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Коца Петреска, ул. „11 
октомври" бр. 74, Прилеп. (2028) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —« 
Прилеп на име Рамадан Веселоски, ул. „Тризла" 
бр. 32, Прилеп. (2029) 

Здравствена легитимација бр. 453, издадена од 
КЗСО — Св. Николе на име Милчо Станков Пе-
тровски, ул. „Ленинова" бр. 12, Св. Николе. (2030) 

Сообраќајна дозвола бр. 10/068, издадена од 
СВр — Куманово на име Ѓуро Марковски, е. Љу-
бодраг, Кумановско. (2031) 

Здравствена легитимација бр. 10502, издадена 
од ЗСО — Осијек на име Марија Кадра, Струга. 

(2032) 
Здравствена легитимација бр. 45742, издадена 

од ЗСО — Тетово на име Ружа Илиевска, ул. 
„Цветан Димов" бр. 43, Тетово. (2033) 

Здравствена легитимација на име Рада Д. 
Ризова, населба Црниче, Скопје. (2034) 

Возачка дозвола бр. 2750, од 10.1И. 1962 год., из-
дадена од Скопје на име Благоја Стојчев Димков-
ски, е. Петровец, Скопје. (2035) 

Здравствена легитимација бр. 14533, издадена 
од ЗСО — Прешево на име Бранко Поповиќ, Ско-
пје. (2036) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душка С. Младеновиќ, Скопје. 

(2037) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Оливера Б. Петрушевска, Скопје. 
(2038) 

Работна книшка бр. 408955, издадена од Би-
тола на име Јован Сафковски, Скопје. (2039) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Јаневски, Скопје. (2040) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Петровски, Скопје. (2041) 

Здравствена легитимација бр. 23595/14153, из-
дадена од В. Д. Поље на име Киро Китановски, 
Скопје. (2042) 

Воена книшка издадена од В. П. 9120 — Тузла 
на име Беќир Севади, Скопје. (2043) 

Работна книшка рег. бр. 4, серија бр. 317549, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Радовиш на име Зора В. Тарабунова, Скопје. 

(2044) 
Влошка за здравствена легитимација бр. 81427, 

издадена од ЗСО — Скопје на име Томо Крстев-
ски, Скопје. (2045) 

Работна книшка бр. 6332/63, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Исак Есадов, Скопје. (2046) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Невзат Рустема Алими, е. Семе-
ниште, Скопје. (2047) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Андреј Александар' Ежов, Скопје. 

(2048) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Марија Л. Стојанова, Скопје. (2049) 
Работна книшка бр. 44316, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Скопје на име М:ирче 
Михајлов, Скопје. (2050) 

Здравствена легитимација бр. 524, издадена од 
ЗОО — Прилеп на име Мит&н Трајков Мирчевска 
е. Бешиште, Битолско. (2051) 

Школско свидетелство за завршен I клас Сред-
но туту нека школа през 1959/60 год. на име 
Александар С. Илиќ, Тутунски интернат, Црилеп. 

Свидетелство за завршена I година Стопанско 
училиште през 1961/62 година, издадено од Сто-
панското училиште „Цветан Игески", Прилеп на 
име Киро Трпкоски ул. „Борис Кидрич" бр. 91, 
Прилеп. (2053) 

Школско свидетелство за завршена I год. 
Хемиско училиште през 1960/61, издадено од Хе-
миското училиште „Борка Талески" — Прилеп на 
име Василка Јосифова , ул. „Круме Јоскоски" бр. 
21, Прилеп. . (2054) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3665, 
издадена од ЗСО — Титов Велес на име Панче 
Стојанов Најдовски, е. Бистрица, Титоввелешко. 

(2055) 
Дозвола за оружје бр. 111, издадена од СВР — 

Тетово на име Исмет Алит Таири, е. Трново, Те-
товско. (2056) 

Здравствена легитимација бр. 5056, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Борис Тодоров То-
москИЈ е. Непроштено, Гостиварско. (2057) 

Работна книшка бр. 10259, издадена од Гости-
вар на име Бедри Дестан Ристеми, ул. „ЈНА" бр. 
94, Гостивар. (2058) 

Здравствена легитимација бр. 53340, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Ердуан Енвера Чу-
лези, ул. „И. Р. Лола" бр. 38, Гостивар. (2059) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 134, 
издадена од ЗСО — Штип на име Мита Ѓорѓиева, 
е. Круниште, Штипско. (2060) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8593, 
издадена од ЗСО — Штип на име Риза Маркова, 
е. Крупиште, Штипско. (2061) 

Здравствена легитимација бр. 13991, издадена од 
ЗСО — филијала — Пробиштип на име Ранко Ар-
совски, е. Длабочица, Кумановско. (2062) 

Свидетелство од V одделение на име Павле С. 
Трајковски ул. „Први мај" бр. 8, е. Драчево, Скоп-
ско. (2063) 

Здравствена легитимација бр. 1172, издадена од 
ЗОО — Титов Велес на име Панче И. Трајков, ул. 
„Београдска" бр. 114, Титов Велес. (2064) 

Здравствена легитимација бр. 175736, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Елмаз Синановиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгана Пендарова, Скопје. (2066) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Менка Ивановска, Скопје. (2067) 

Работка книшка бр. 731, издадена од Скопје на 
име Кадрија Ибрахими, Скопје. (2068) 

Работна книшка издадена од Бирото за по-
средување на трудот Земун на име Љубомир Трп-
ковски, Скопје. (2069) 

Свидетелство за завршен П клас Учителска 
школа, издадено од Учителската школа „Андон 
Дуков" — Охрид на име Роза Велоска, Охрид. 

(2070) 
Работна книшка рег. бр. 4364, серија бр. 625041,. 

издадена од Београд на име Даница С. Илиќ, Скоп-
је. (2071) 

Работна книшка рег. бр. 13828, серија бр. 
037958, издадена од Бирото за работни односи — 
Битола на име Цветан Гроздан Цветкоски, е. Но-
ваци, Битола. (2072) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Коле Лозановски, е. Лопатица, Би-
толско. (2073) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Прилеп на име Ратка Јошеска, е. Локвени, При-
лепско. (2074) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Мара Јошеска, е. 
Локвени, Прилепско. (2075) 

Работна книшка бр. 6823, издадена од Собра-
нието на општина Куманово на име Диме Стоила 
Велиновски, ул. „Браќа Филеви" бр. 22, Куманово. 

(2076) 
Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 

Учителската школа „Андон Дуков" — Охрид през 
1962/63 год. на име Несторовски Нестор, ул. „Вој-
ни бавчи" бр. 8, Охрид. (2077) 

Свидетелство за завршен П година учителска 
школа во Охрид на име Русе Секулоски, ул. 1ЛГ-6 
клас гимназија „Климент Охридски", Учителска 
паралелка — Охрид. (2078) 

Здравствена легитимација бр. 716, издадена од 
КЗСО — филијала — Дебар на име Илјаз Мамута 
Арифоски, е. Житинени, Дебар. (2079) 

Здравствена легитимација бр. 4347, издадена од 
КЗ СО — Гевгелија на име Вера Љ. Бундева, е. 
Смоквица, Гевгелија. ' (2080) 

Здравствена легитимација бр. 4346, издадена од 
КЗСО —- Гевгелија на име Љубе Н. Бундев, е. 
Смоквица, Гевгелија. (2081) 

Здравствена легитимација бр. 10926, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Младен Атанасов, 
е. Долна Бошава, Кавадарци. (2082) 

Здравствена легитимација на име Стојан Ја-
нев, ул. „Бр. Џунови" бр. 64, Кавадарци. (2083) 

Здравствена легитимација бр. 20282 на име Не-
би Мустафа Аљгега, е. Беловишта, Гостиварско. 

(2084) 
Ученичка книшка издадена од училиштето 

„Гоце Делчев" — Ресен на име Милица С. Терзи-
евска, уч. УШ одделение, училиште „Гоце Делчев", 
Ресен. (2085) 

Здравствена легитимација бр. 37265, издадена 
од ЗСО — Штип на име Лена Јованова, ул. „Ле-
нинова" бр. 4, Штип. (2086) 

Здравствена легитимација бр. 3490, издадена од 
ЗСО — Штип на име Киро Миланов, ул. „9 Мај" 
бр. 10, Штип. (2087) 

Дозвола за носење на ловечка пушка бр. 337, 
издадена од СВР — Штип на име Стојан Дисов, 
е.,Горњи Подлак, Кочани. (2088) 

Здравствена легитимација бр. 5823 на име Ра-
дојка М. Петровска, рудничка населба, Пробиштип, 
Кочани. (2091) 

Здравствена .легитимација на име Димче Кита-
новски, Скопје. (2092) 

Здравствена легитимација бр. 68683, издадена 
од ЗСО — Битола на име Новица Стојаневски, ул. 
„Никола Тесла" бр. 45, Битола. (2093) 

Здравствена легитимација на име Трена С. 
Станковски е. Крклино, Битолско. (2094) 
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Здравствена легитимација на име Никола 
Пурчески, „Автотранспорт" — Прилеп. (2095) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Цветко Кузманови, ул. „Браќа 
Талески" бр. 134, Прилеп. (2006) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Левтерија Талеска Тинтар, ул. 
„Дабнички Завој" (Нова населба), Прилеп. (2097) 

Школско свидетелство за завршен I клас хе-
миско училиште, Прилеп на име Велика Чапраго-
ска, ул. „М. Тито" бр. 128, Прилеп. (2098) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Владо Б. Небержа-
нсц, ул. „Мара Јосифоска" бр. 15, Прилеп. (2099) 

Школско- свидетелство за завршен I клас хе-
миска школа во Прилеп на име Марија Богеска, 
ул. „К. Јосифоски" бр. 232, Прилеп. (2100) 

Свидетество бр. 289, издадено од Економски 
техникум „Моша Пијаде" — Куманово на име Бла-
гица Спирова Стојмановска, ул. „И. Р. Лола" бр. 
47, Куманово. (2101) 

Здравствена легитимација бр. 802, издадена од 
ЗСО — Кичево на име Мирослава Смилеска, е. 
Сланско, Кичево. (2102) 

Здравствена легитимација бр. 2382, издадена од 
КЗСО — филијала — Гевгелија на име Ристо Ва-
си лев Аврамчев, е. Стојаково, Гевгелија. (2103) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Љубица И. Крстева, ул. „Добре 
Даскало" бр. 43, Кавадарци. (2104) 

Здравствена легитимација издадена од, ЗСО 
— Титов Велес на име Димче Анастасовски, ул. 
„М. Тито" бр. 60, Титов Велес. (2105) 

Свидетелство I Е2, главна книга бр. 8, издадено 
од Индустриското училиште ..Злате Малановски" 
на име Владимир Атанас Глишовски, у х „Борис 
Кидрич" бр. 60, Гостивар. (2106) 

Свидетелство 1-Е2, главна книга бр. 19 изда-
дено од Индустриското училиште „Злате Ма лаков-
ски" на име Иван Смилко Крстевски, е. Балин-
дол, Гостиварско. (2107) 

Здравствена легитимација бр. 316 на име Шех-
радие Казими, е. Селце, Тетовско. (2108) 

Здравствена легитимација бр. 5036, издадена рд 
ЗСО — Тетово на име Фејзула Зедије, е. Добарце, 
Тетовско. (2109) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6770 
иа име Трајанка Славкова Попова, е. Злетово, Ко-
чани. (2110) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илми ја С. Ибраими, Скопје. (2111) 

Здравствена легитимација издадена од, ЗСО — 
Скопје на име Марјан Глогошки, Скопје. (2112) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урошевац на име Џеват А. Садрија, Скопје. (2113) 

Влошки за здравствена легитимација на име 
Кепсара и Шефкет Сулејманов^ издадени од ЗСО 
— Скопје, Скопје. (2114) 

Влошка за здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ханамша Рахимова, Ско-
пје. (2115) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
— Скопје на име Милка Белковска, Скопје. (2116) 

Работна книшка бр. 263, издадена од, Бирото! 
за посредување на трудот Ѓ. Петров на име Славе 
Петковски, Ѓ. Петров, Скопје. (2117) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Али Рашитов, Скопје. (2118) 

Воена книшка издадена од 24 полк — Скопје 
на име Ратко Николовски, Скопје. (2119) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горозд Росоклија, Скопје. (2120) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Сала Јашари, Скопје. 

Возачка дозвола на име Борис Џ. Кондовски, 
с. Мажучишта, Прилеп. (2122) 

Здравствена легитимација бр. 2290, издадена од 
ЗСО — Битола на име Андреа Спасев Ржановски, 
с. Драгош, Битолско, (2123) 

Здравствена легитимација на име Роса Ивано-
ва, ул. „Караорман" бр. 93, Битола. (2124) 

Свидетелство бр. 347/63, за завршено Ш година 
издадено од Економското училиште во Куманово 
на име Олгица С. Симоновска, ул. „В. Которка" 
бр. 13, Куманово. (2125) 

Здравствена легитимација бр. 6392, издадена 
од ЗОО — Куманово на име Пана Нешкова, с. 
Орашец, Кумановско. (2126) 

Здравствена легитимација бр. 18246, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Евица Костовска, ул. 
„4 јули", Ш стан, бр. 1, Куманово. (2127) 

Здравствена легитимација на име Горѓи Анас-
тов Андрејевски, е. Отовица, Титоввелешко. (2128) 

Воена буквица, издадена од Воен округ — Ти-
тов Велес на име Назми Исмаила Пајазитовски, е. 
Бузалково, Титоввелешко. (2129) 

Работна книшка бр. 12795 на име Борис Сто-
јана Гичев, е. Уланци, Титов Велес. (2130) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6312, 
издадена од ЗСО — Т. Велес на име Рајна Игнос-
ка, е. Грнчиште, Титов Велес. (2131) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
14545, издадена од ЗСО — Титов Велес ч на име 
Гена Фердова Костова, е. Росоман, Т. Велес. (2132) 

Работна книшка бр. 16392, издадена од Тетово 
на име Благоја Петровски, ул. „Гоце Делчев" бр. 
184, Тетово, (2133) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7365 
на име Мухарем X. Ѓулфера, е. Градец, Тетовско. 

Здравствена легитимација бр. 41588, издадена 
од ЗСО — Штип на име Симо Владимир Петро-
виќ, ул. „Вита Поп Јорданова" бр. 13, Штип. (2135) 

Свидетелство за завршено УШ одделение дел. 
бр. 70/60, издадено од Основното училиште „Ванчо 
Прке" на име Павле Богатинов Костадинов, ул. 
„Гслачка" бр, 44, Делчево. (2136) 

Здравствена легитимација бр. 13406, издадена 
од ЗСО — Радовиш на име Ружа Милчова, е. Ине-
во, Радовиш. (2137) 

Здравствена легитимација бр. 7309 на име За-
горка Стаменкова, рудник 3летово, Пробиштип, Ко-
чани. (2138) 

Здравствена легитимација бр. 1587, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Лена Беличкова, Иванова, 
ул. „Карат Маркс" бр. 28, Кочани. (2139) 

Здравствена легитимација на име Снежана То-
дорова, ул. „477" бр. 3, Скопје. (2140) 

Сервисна книшка бр. 37031, за возило марка 
„Фијат 750", бр. шасија 013099, бр. на моторот 
036531, издадена од „Автомакедонија" — Скопје на 
име Милчо Коцев, Скопје. (2141) 

Работна книшка бр. 28542, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Тра-
јанка Ивановска, Скопје. (2142) 

Здравствена легитимација бр. 312836, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Муамет А. Пирева, 
Скопје. (2143) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Виолета Крс-
тева, Скопје. (2144) 

Свидетелство за завршено УШ одделение из-
дадено од Основното училиште „Борка Талески" 
е. Витолиште*, Битолско на име Димо Н. Косовски, 
е. Витолиште, Битолско. (2145) 

Здравствена легитимација бр. 3122, издадена од 
ЗСО — Битола на име Петра Глигур Трајковска, 
е. Црничани, Битолско. ~ (2146) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 4345, серија бр. 0544616 
издадена од СВР — Куманово на име Илија Панев 
Јаневски, е. Пчиња, Куманово. (1806) 

Лична карта рег. бр. 11115, серија бр. 2483672 
на име Петар Ристе Стефановиќ:, е. Горно Којнаре, 
Куманово. (1807) 
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Лична карта рег. бр. 367, серија бр. 0632877 из-
дадена од СВР — Крива Паланка на име Славе 
Аритонов Заевски, е. Ранковци, Кр. Паланка (1808) 

Лична карта рег. бр. 3684, серија бр. 0036395 
издадена од СВР — Струга на име Заим Џеладин 
Мамуди, е. Калишта, Струга. (1809) 

Лична карта рег. бр. 200, серија бр. 0324710 из-
дадена од СВР — Титов Велес на име Јанко Ван-
гелов Докурчев, ул. „Васил Левски" бр. 19, Титов 
Велес. (1810) 

Лична карта рег. бр. 6609/Ш, серија бр. 0412085 
издадена од СВР — Штип на име Тасе Георгиев 
Веселинов, е. Карбинци, Штипско. (1811) 

Лична карта рег. бр. 15813, серија бр. 4365658 
издадена од СВР — Ниш на име Персида Димит-
рије (Тодоровић) Николиќ, ул. „Иван Милутино-
ви!^' бр. 94/2, Битола. (1887) 

Лична карта рег. бр. 38034, серија бр. 
0107960 издадена од СВР — Битола на име Наил 
Демир Јашаровски, ул. „Козјак" бр. 98, Битола. 

Лична карта рег. бр. 1629, серија бр. 0931339 
издадена од СВР — Куманово на име Максим Рис-
таки] а Атанасов, С. Кукла, Кр. Паланка. (1889) 

Лична карта рег. бр. 8888, серија бр. 0669295 
издадена од СВР — Тетово на име Исмет Амит 
Селмани, е. Теново, Тетовско. (1890) 

Лична карта рег. бр. 11741, серија бр. 0672147 
издадена од СВР — Тетово на име Зулфи Реџеп 
Џафери, е. М. Речица, Тетовско. (1891) 

Лична карта рег. бр. 37437, серија бр. 0692704 
издадена од СВР — Тетово на име Гази Елез Одаи, 
е. Г. Палчиште, Тетовско. (1892) 

Лична карта рег. бр. 5406, серија бр. 0666332 
издадена од СВР — Тетово на име Стефанка Досе 
(Максимоска) Петроска, е. Старо село, Тетовско. 

Лична карта рег. бр. 3129, серија бр. 0172425 
издадена од СВР — Гостивар на име Шаин Исман 
Шаини, е. Беловиште, Гостиварско. (1894) 

Лична карта рег. бр. 2467, серија бр. 0155693 
издадена од СВР — Делчево на име Методи Дими-
тар Ичов, е. Вирче, Делчевско. (1895) 

Лична карта рег. бр. 4998, серија бр. 0416705 
издадена од СВР — Радовиш на име Мирко Стој-
чев Ефтимов, е. Лубница, Радовиш. (1896) 

Лична Јсарта рег. бр. 8210, серија бр. 0482986 
издадена од СВР — Струмица на име Алекса Ва-
сил МИЛЈАНОВ, е. Дабиља, Струмица. (1897) 

Лична карта рег. бр. 731, серија бр. 0286241 
издадена од СВР — Ресен на име Димитрија Симо 
Наумовска е. Болно, Ресен. (1898) 

Лична карта рег. бр. 19539, серија бр. 0160893 
издадена од СВР — Прилеп на име Мирослав Јов-
чески, ул. „М. Цилкоси" бр. 9, Прилеп. (1899) 

Лична карта рег. бр. 27503, серија бр. 0098306 
издадена од СВР — Битола на име Блага Михај-
л о в а , ул. „М. Козар" бр. 53, Прилеп. (1900) 

Лична карта рег. бр. 12339, серија бр. 0156296 
на име Димко Конески, е. Селце, Прилепско. (1901) 

Лична карта рег. бр. 6792, серија бр. 0147609 
издадена од СВР — Прилеп на име Трајко Ѓоре 
Горески, ул. „И. Присаѓанка" бр. 67, Прилеп. (1902) 

Лична карта рег. бр: 446, серија бр. 0488954 из-
дадена од СВР — Кавадарци на име Јорданка 
Стефко (Темелкова) Стефкова, ул. „И. Виларов" 
бр. 39, Неготино. (1903) 

Лична карта рег. бр. 17861, серија бр. 0235762 
издадена од СВР — Охрид на име Климе Ѓорев 
Дервушоски, е. Куратица, Охридско. (1904) 

Лична карта рег. бр. 2425, серија бр. 0174851 
на име Акик Џабир Бајрами, е. Клепак, Тетовско. 

Лична карта рег. бр. 19936, серија бр. 0716546 
издадена од СВР — Тетово на име Абдураим Се-
лим Амети, е. Градец, Жеровјане. (1906) 

Лична карта рег. бр. 2453, серија бр. 0174859 
издадена од СВР — Жеровјане на име Абдулхалим 
Реџеп Халими, е. Синичане, Тетовско. (1907) 

Лична карта рег. бр. 3163, серија бр. 0740073 
издадена од СВР — Кичево на име Џеладин Миф-
Тар Бајрами, е. Горно Страгомиште, Кичево. (1908) 

Лична карта рег. бр. 1825̂  серија бр. 0016639 
издадена од СВР — Бистрица на име Селман Зул-
фи Усеинов, е. Кишава, Битолско. (1909) 

Лична карта рег. бр. 33523, серија бр. 0103513 
издадена од СВР — Битола на име Екрем Нијази 
Усеин, ул. „Охрид" бр. 189, Битола. (1910) 

Лична карта рег. бр. 4566, серија бр. 0148864 
издадена од СВР — Прилеп на име Насто Котески, 
ул. „Јоле Андоновски" бр. 4, Прилеп. (1911) 

Лична карта рег. бр. 7509, серија бр. 0348019 
издадена од СВР — Т. Велес на име Никола И-
лиев Здравков, е. Сопот, Титов Велес. (1912) 

Лична карта рег. бр. 3333, серија бр. 0663993 
издадена од СВР — Тетово на име Спасо Јован 
Несторовски, ул. „Т. Циповски" бр. 35, Тетово. 

(1913) 
Лична карта рег. бр. 18204, серија бр. 0678771 

издадена од СВР — Тетово на име Нури Ќамил 
Садики, е. Лисец, Тетовско. (1914) 

Лична карта рег. бр. 2989, серија бр. 0662548 
издадена од СВР — Тетово на име Душан Заков 
Антовски, е. Сиричино, Тетовско. (1915) 

Лична карта рег. бр. 27909, серија бр. 0685860 
издадена од СВР — Тетово на име Трпко Јован 
Стевановски, Старо Село, Тетовско. (1916) 

Лична карта рег. бр. 14879, серија бр. 0119589' 
издадена од СВР — Дебар на име Авмет Шабана 
Јашари, е. Аџиевци, Тетовско. (1917) 

Лична карта рег. бр. 27542, серија бр. 0685427 
издадена од СВР —Тетово на име Саво Атов Исов-
ски, е. Одри, Тетовско. (1918) 

Лична карта рег. бр. 191, серија бр. 0271201 
издадена од СВР — Тетово на име Мисим Имер 
Алити, е. Шемшево, Тетовско. (1919) 

Лична карта рег. бр. 2597, серија бр. 0777193 
издадена од СВР — Гостивар на име Неџати Изе-
ир Сеадини, е. Чегране, Гостиварско. (1920) 

Лична карта рег. бр. 16946, серија бр. 0713556 
издадена од СВР — Гостивар на име Ајет Далип 
Далипи, е. Вруток; Гостиварско. (1921) 

Лична карта рег. бр. 397682, серија бр. 388515 
издадена од СВР — Гостивар на име Рукије Бек-
теш Хај дари, Гостивар. (1922) 

Лична карта рег. бр. 3303, серија бр. 0292297 
издадена од СВР — Штип на име Рамизе Јусуфо-
ва Шаќирова, ул. „Ѓ. Спанко" бр. 21, Штип. (1924) 

Лична карта рег. бр. 5815, серија бр. 0112078 
издадена од СВР — Битола на име Иван Коста-
динов Николоски, е. Добрушево, Битолско. (1925) 

Лична карта рег. бр. 1441, серија бр. 0446432 
издадена од СВР — Тсполчани на име Томе Стој-
ков Николоски, е. Подмол, Битолско. (1926) 

Лична карта рег. бр. 36329, серија бр. 0107311 
издадена од СВР — Битола на име Рајна Разино-
ска, ул. „11 октомври" бр. 238, Прилеп. (1927) 

Лична карта рег. бр. 1024, серија бр. 0465936 
издадена од СВР — Орашец на име Круме Славко 
Јаневски, е. Алекинци, Кумановско. (1928) 

Лична карта рег. бр. 10973, серија бр. 0550881 
издадена од СВР — Куманово на име Миливоја 
Димитар Стоиловски, е. Ст. Бара, Кумановско. 

Лична карта рег. бр. 345, серија бр. 0207355 из-
дадена од СВР — Кратово^ на име ѓорѓи Трајко 
НешевсКи, Кратово. (1930) 

Лична карта рег. бр. 23979, серија бр. 0736165 
издадена од СВР — Охрид на, име Вукосава Здра-
ве Алексоска, е. Сланско, Кичево. (1931) 

Лична карта рег. бр. 49, серија бр. 0366059 из-
дадена од СВР — Градско на име Борис Трајко 
Коцев, е. Нсгаевци, Титов Велес. (1932) 

Лична карта рег. бр. 8481, серија бр. 0704991 
издадена од СВР — Тетово на име" Зулари ја Ју-
суфа Ју суфи, е. Сенце, Тетовско. (1933) 

Лична карта рег. бр. 38690, серија бр. 0693955 
издадена од СВР — Гостивар на име Рамиз Асан 
Емрули, е. Форино, Гостиварско. (1934) 

Лична карта рег. бр. 24948, серија бр. 0721758 
издадена од СВР — Гостивар на име Мерсел Алил 
Амети, е. Чегране, Гостиварско. (1935) 
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Лична карта рег. бр. 723, серија бр. 0644533 
издадена од СВР — Куманово на име Ангел Ди-
митров Насев, е. Липов Дол, Штипско. (1936) 

Лична карта рег. бр. 2971, серија бр. 0157498 
издадена од СВР — Делчево на име Лена Димитар 
Мазновска, е. Берово, Штипско. (1937) 

Лична карта рег. бр. 11674, серија бр. 0483646 
издадена од СВР — Струмица на име Омер Ибра-
имов Салиов, е. Тополница, Радовиш. (1938) 

Лична карта рег. бр. 9229, серија бр. 0550275 
издадена од СВР — Куманово на име Донча ѓор-
ѓиев Стојковски, е. Жељувино, Кумановско. (1939) 

Лична карта рег. бр. 15775, серија бр. 0196689 
издадена од СВР — Прилеп на име Митре Ди-
мески, Прилеп. (1940) 

Лична карта рег. бр. 2927, серија бр. 0635437 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Лаза-
ревски Трајков Ѓорги, е. Ранковци, Кр. Паланка. 

(1941) 
Лична карта рег. бр. 11739, серија бр. 0352249 

издадена од СВР — ; Титов Велес на име Стеван 
Диме Видовски, е. Попадија, Титоввелешко. (1942, 

Лична карта рег. бр. 5088, серија бр. 0785860 
издадена од СВР — Тетово на име Борислав Апо-
стол Трпески, ул. „ЈНА" бр. 22, Тетово:. (1943) 

Лична карта рег. бр. 90, серија бр. 0270700 
издадена од СВР — Саракино на име Пајазит 
Ајрула Таири, е. Чифлик, Тетовско. (1944) 

Лична карта рег. бр. 1842, серија, бр. 0767237 
издадена од СВР — Ст. Напричане на име Алек-
сандар Јованов Трајковски, е. Стрезовце, Кума-
новско. (1945) 

Лична карта рег. бр. 26726, серија бр. 0220911 
издадена од СВР — Охрид на име Диме Апостол 
Милоски, е. Вранештица, Кичево. (1946) 

Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 0243115 
издадена сд СВР — Кичево на име Зеќир Мехмед 
Зеќири, е. Зајас, Кичево. (1947) 

Лична карта рег. бр. 19769, серија бр. 0735102 
издадена од СВР — Кичево на име Риза Мехмеда-
ли Шерифоски, е. Стрелци, Кичево. (1948) 

Лична карта рег. бр. 1926, серија бр. 0746439 
издадена од СВР — Кичево на име Адем Есат 
Алиоски, е. Србица, Кичево. (1949) 

Лична карта рег. бр. 778, издадена од СВР — 
Ресен на име Ашим Абдуловски, ул. „Наум Бо-
жиновски" бр. 34, Ресен. (1950) 

Лична карта рег. бр. 2858, серија бр. 0169563 
издадена од СВР — Жеровјане на име Рамис Раиф 
Сулејмани, е. Јеловјане, Тетовско. (2051) 

Лична карта рег. бр. 21057, серија бр. 0681095 
издадена од СВР — Тетово на име Атанас Гогов 
Спировски, е. Раотинце, Тетовско. (2052) 

Лична карта рег. бр. 1034, серија бр. 0776544 
издадена од СВР — Гостивар на име Игно Марко 
Анѓелкоски, е. Д. Јеловце, Гостиварско. (2053) 

Лична карта рег. бр. 3817/57, серија бр. 1335736 
издадена од СБР — Сараево на име Милица Ван-
чо (Бобановска) ѓорѓиевска, ул. „Партизанска" 
бр. 20, Битола. (2054) 

Лична карта рег. бр. 14462, серија бр. 0009111 
издадена од СВР — Битола на име Јованка Тодор 
Тодоровска, ул. „Ел. Караманди" бр. 69, Битола. 

(2055) 
Лична карта рег. бр. 18788, серија бр. 0091053 

издадена од СВР — Битола на име Демиша Ракип 
Ајрединовски, ул. „Охридска" бр. 172, Битола. 

Лична карта .рег. бр. 9492, серија бр. 0015423 
издадена од СВР — Битола на име Славе Јанкула 
Каранфиловски, е. Г. Агларци, Битолско. (2057) 

Лична карта рег. бр. 41; серија бр. 0305242 
издадена од СВР — Штип на име Драги Стојанов 
Стоилков, ул. „Ставро Стравров" бр. 6, Неготино. 

Лична карта рег. бр. 26252, серија бр. 0723162 
издадена од СВР — Гостивар на име Вангел Ф. 
ВасИлески, е. Галате, Тетовско. (2059) 

Лична карта рег. бр. 8249, серија бр. 0127733 
издадена од СВР — Берово на име Велика Спиро 
Стојановска, е. Стамер, Штипско. (2060) 
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Лична карта рег. бр. 6464, серија бр. 0547074 
издадена од СВР — Куманово на име Петре Сара-
фимов Станишковски, е. Мургаш, Кумановско. 

(2061) 
Лична карта рег. бр. 1069, серија бр. 0465579 

на име Миливоја Стојилка Мартиновиќ, е. Маг-
л е н е , Кумановско. (2062) 

Лична карта рег. бр. 8250, серија бр. 0568647 
издадена од СВР — Куманово на име Трајан Ја -
кимов Петковски, е. Макреш, Кумановско. (2063) 

Лична карта рег. бр. 283, серија бр. 0062013 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Јордан 
Митев Стојановски, е. Габар, Кр. Паланка. (2064) 

Лична карта рег. бр. 921, серија бр. 0774931 
издадена од СВР — Гостивар на име Јордан Ан-
ѓелко Анѓелкоски, е. Галате, Гостиварско. (2065) 

Лична карта рег. бр. 475, серија бр. 0164583 
издадена од СВР — Дихово на име Барија Па јов 
Исовски, е. Лера, Битолско. (2066) 

.Лична карта рег. бр. 5219, серија бр. 0185729 
издадена од СВР — Прилеп на име Стојан Ѓорев 
Гудески, е. Кривогаштани, Битолско. (2067) 

Лична карта рег. бр. 1906, серија бр. 0771416 
издадена од СВР — Охрид на име Софика ѓорѓи 
Печкова, ул. „Гр. Прличев" бр. 41, Охрид. (2068) 

Лична карта рег. бр. 2856, серија бр. 0280488 
издадена од СВР — Ресен на име Лазар Боно 
Ламушевски, е. Јанковец, Ресенско. (2069) 

Лична карта рег. бр. 9428, серија бр. 0792972 
издадена од СВР — Тетово на име Фаредин Ре-
џеп Џемаили, ул. „Прохор Шински" бр. 51, Тетово. 

Лична карта рег. бр. 40245, серија бр. 0695496 
издадена од СВР — Тетово на име Живко Мила-
нов Илиевски, е. Раотинце, Тетовско. (2071) 

Лична карта рег. бр. 16175, серија бр. 0676757 
издадена од СВР — Тетово на име Асан Аруна 
Рушити, е. Стримница, Тетовско. (2072) 

Лична карта рег. бр. 11594, серија бр. 0676436 
издадена од СВР — Тетово на име1 Рустем Даути, 
е. Чифлик, Тетовско. (2073) 

Лична карта рег. бр. 12707, серија бр. 0672903 
издадена од СВР — Тетово на име Мустаф Зибера 
Мустафи, е. Гургурница, Тетовско. (2074) 

Лична карта рег. бр. 15074, серија бр. 0676314 
издадена од СВР — Тетово на име Амзи А ј е т 
Кадрии, е. Коп. Дол, Тетовско. (2075) 

Лична карта рег. бр. 1049, серија бр. 0170759 
издадена од СВР — Саракино на име Ајредин 
Зулфи Џеладини, е. Ларце, Тетовско. (2076) 

Лична карта рег. бр. 571, серија бр. 0660517 
издадена од СВР — Тетово на име Заим М. Азири, 
е. Ларце, Тетовско. (2077) 

Лична карта рег. бр. 39991, серија бр. 0695241 
издадена од СВР — Тетово на име Џемаил^ Ибра-
иму Бекири, е. Челопек, Тетовско. (2078) 

Лична карта рег. бр. 594, серија бр. 066055У 
издадена од СВР — Тетово наиме Баки Мемета 
Амети, е. Капачин Дол, Тетовско. (2079) 

Лична карта рег. бр. 2641, серија бр. 0660864 
издадена од СВР — Тетово на име Драго Иљов 
Митрески, е. Жилче, Тетовско. (2080) 

Лична карта рег. бр. 21433, серија бр. 0682265 
издадена од СВР — Тетово на име Весељ Сулеј -
манов Синани, е. Нераште, Тетовско. (2081) 

Лична карта рег. бр. 10917, серија бр. 0707427 
издадена од СВР — Тетово на име Незир Веби 
Незири, е. Чегране, Гостиварско. (2082) 

Лична карта рег. бр. 5792, серија бр. 0178108 
издадена од СВР — Гостивар на име Масар Ху-
сеин Хусеини, е. Д. Бањица, Гостиварско. (2083) 

Лична карта рег. бр. 23775, серија бр. 0121863 
издадена од СВР — Битола на име Веј дула Ба ј -
рам Даутовски, ул. „Босна" бр. 27, Битола. (2084) 

Лична карта рег. бр. 96, серија бр. 0125106 
издадена од СВР — Битола на име Германија Ни-
кола (Ушлинова) Лазаревска, ул. „М. Т. Живко-
виќ" бр. 2, Битола. (2085) 

Лична карта рег. бр. 5691, серија бр. 0110977 
издадена од СВР — Битола на име Тодор Сте-
ванов Кузевски, е. Беранци, Битолско. (2086) 
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Лична карта рег. бр. 8719, серија бр. 0332329 
издадена од СВР — Титов Велес на име Никола 
Василев Галкинов, ул. „Благој Нечев" бр. 8, Т. 
Велес. (2087) 

Лична карта рег. бр. 16064, серија бр. 0505479 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ленча 
Илова Сапунџиева, е. Ваташа, Кавадарци. (2088) 

Лична карта рег. бр. 18587, серија бр. 0507163 
издадена од СВР — Кавадарци на име Живко 
Глигоров Ризов, е. Ваташа, Кавадарци. (2089) 

Лична карта рег. бр. 10354, серија бр. 0497150 
издадена од СВР — Кавадарци на име Милица 
Атанас (Белкова) Димитриева, Кавадарци, (2090) 

Лична карта рег. бр. 223, серија бр. 0491027 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо 
Јованов Јанчов, Кавадарци. (2091) 

Лична карта рег. бр. 14317, серија бр. 0503224 
издадена од СВР — Кавадарци на име Митре 
Јанчев Стојков, Кавадарци. (2092) 

Лична карта рег. бр. 7593/ш, серија бр. 0297066 
издадена од СВР — Штип на име Савка Петар 
Ристова, Пробиштип, Кочанско. (2093) 

Лична карта рег. бр. 1796, серија бр. 0641207 
издадена од СВР — Куманово на име Златко 
Стојан Илиевски, е. Страцин, Кумановско. (2094) 

Лична карта рег. бр. 26241, серија бр. 0220425 
издадена од СВР — Охрид на име Шукри Исеин 
Иљазоски, е. Трапчин Дол, Кичево. (2095) 

Лична карта рег. бр. 7500, серија бр. 0752021 
издадена од.СВР — Кичево на име Санда Талева 
(Србиноска) Станкоска, ул. „29 ноември" бр. 27, 
Кичево. (2096) 

Лична карта рег. бр. 896, серија бр. 0140606 
издадена од СВР — Дебар на име Рушит Шаин 
Рушитоски, е. Житинани, Дебарско. (2097) 

Лична карта рег. бр. 16144, серија бр. 0129845 
издадена од СВР — Дебар на име Калош Садик 
Лела, е. Коњаре, Дебарско. (2098) 

Лична карта рег. бр. 23768, серија бр. 0177796 
издадена од СВР — Охрид на име Мефаил Абду-
ла Дестаноски, е. Новак, Дебарско. (2099) 

Лична карта рег. бр. 23290, серија бр. 0177319 
издадена од СВР — Охрид на име Бејтула Изет 
Пекмези, ул. „Братство Единство" бр. 3, Дебар. 

(2100) 
Лична карта рег. бр. 3590, серија бр. 0108300 

издадена од СВР — Дебар на име Џеври ја Ипче 
(Абдуши) Доброва, ул. „Дилавер Села" 28, Дебар. 

(2101) 
Лична карта рег. бр. 21690, серија бр. 0133718 

издадена од СВР — Охрид на име Абдураман 
Ајдар Мемедовски, е. Г. Папраник, Дебар. (2102) 

Лична карта рег. бр. 2723, серија бр. 0106733 
издадена од СВР — Дебар на име Мало Фета Зен-
госки, е. Г. Папраник, Дебар. (2103) 

Лична карта рег. бјр. 41, серија бр. 0139751 
издадена од СВР — Дебар на име Асан Бастриа 
Лимани, е. Отишани, Дебарско. (2,104) 

Лична карта рег. бр. 22340, серија бр. 0134369 
издадена од СВР — Охрид на име Рефик Рифат 
Уштеленца, ул. „Џавид Уштеленца" бр. 12, Дебар. 

(2105) 
Лична карта рег. бр. 2508, серија бр, 0157034 

издадена од СВР — Делчево на име Станко Ни-
кола Ѓорѓиев, е. Саса, Делчево. ( 2106) 

Лична карта рег. бр. 5944, серија бр. 0186454 
издадена од СВР — Прилеп на име Шабан Џаби-
ров Турески, е. Пресил) Битолско. (2107)" 

Лична карта рег. бр. 17691, серија бр. 0734123 
издадена од СВР — Кичево на име Дафинче Мито 
Димитријоски, е. Добреноец, Кичевско. (2108) 

Лична карта рег. бр. 800, серија бр. 0241809 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Бла-
гоја Спасески, е. Битово, Кичевско. (2109) 

Лична карта рег. бр. 19534, серија бр. 0733467 
издадена од СВР — Кичево на име Југослав Си-
мјаноски, е. Дол. Манастирец, Кичево. (2110) 

Лична карта рег. бр. 5828, серија бр. 0171340 
издадена од СВР — Тетово на име Меџит Малик 
Исмаили, е. Г. Речица, Тетовско. (2111) 

Лична карта рег. бр. 19901, серија бр. 0680575 
издадена од СВР — Тетово на име Душан Билби-
лов Бобаноски, е. Вратница, Тетовско. (2112) 

Лична карта рег. бр. 3930, серија бр. 0700440 
издадена од СВР — Гостивар на име Шефкет 
Шаип Селмани, е. Речане, Гостиварско. (2113) 

Лична карта рег. бр. 913, серија бјр. 0101619 
издадена од СВР — Гостивар на имр Шабан Рихан 
Мемеди, Гостивар. (2114) 

Лична карта рег. бр. 3474, серија бр. 0172970 
издадена од СВР — Гостивар на име Петре Па-
но ј ко Петрески, е. Беловиште, Гостиварско. (2115) 

Лична карта рег. бр. 1373, серија бр. 0054084 
издадена од СВР — Берово на име Димитар Е ф -
тим Зарбовски, е. Блатец, Кочанско. (2116) 

Лична карта рег. бр. 619, серија бр. 0321329 
издадена од СВР — Виница на име Фејзи Ками-
лов Мемедов, ул. „Иво Рибар" бр. 21, е. Виница. 
Кочанско. (2117) 

Лична карта рег. бр. 6006, серија бр. 0762607 
издадена од СВР — Кочани на име Василка Ди-
митрова Лазарова, ул. „Љ. Сантов" бр. 64, Кочани. 

(2118) 
Лична карта рег. бр. 867, серија бр. 0303873 

издадена од СВР — Струмица на име Томе Павло 
Кујумџиев, ул. „Ванчо Пркев" бр. 22, Струмица. 

(2119) 
Лична карта рег. бр. 1388, серија бр. 0453898 

издадена од СВР — Струмица на име Мите Стојан 
Митов, ул. „Дунавска" бр. 17, Струмица. (2120) 

Лична карта рег. бр. 869, серија бр. 0148540 
на име Димитар Илиев Стојанов, е. Ново Село, 
Струмица. (2121) 

Лична карта рег. бр. 26, серија бр. 0180536 
издадена од СВР — Прилеп на име Милан Тра-
јанов Цветковски, е. Бонче, Битолско. (2122) 

Лична карта рег. бр. 17569, серија бр. 0355987 
издадена од СВР — Титов Велес на име Демир 
Узеиров Идризов, ул. „Гор. Димитров" бр. 28, Титов 
Велес. (2123) 

Лична карта рег. бр. 11200, серија бр. 0170830 
издадена од СВР — Саракино на име Јусуф Ејупа 
Рушити, е. Стримница, Тетовско. (2124) 

Лична карта рег. бр. 54243, серија бр. 0039403 
издадена од СВР — Скопје на име Шефкет Кадри 
Исмаил, е. Јеловјане, Тетовско. (2125) 

Лична карта рег. бр. 09090, серија бр. 0694346 
издадена од СВР — Тетово на име Седбер Ра-
кипи, е. Рогле, Тетовско. (2126) 

Лична карта рег. бр. 30978, серија бр. 0791931 
издадена од СВР — Тетово на име Тефик Ракипа 
Ракипи, е. Рогле, Тетовско. (2127) 

Лична карта рег. бр. 15545, серија бр. 0676993 
издадена од СВР — Тетово на име Цветко Стојков 
Савевски, е. Вратница, Тетовско. (2128) 

Лична карта рег. бр. 1064, серија бр. 0170774 
издадена од СВР — Тетово на име Фета Сабри* 
Асани, е. Седларево, Тетовско. (2129) 

Лична карта рег. бр. 10145, серија бр. 0386755 
издадена од СВР — Кочани на име Битон Царев 
Георгиев, ул. „М. Тито" бр. 89, е. Виница, Кочани. 

(2130) 
Лична карта рег. бр. 1149, серија бр. 0135340 

издадена од СВР — Тополчани на име Левко 
Сиљаноски, е. Лознани, Битолско. (2131) 

Лична карта рег. бр. 1478, серија бр. 0179636 
издадена од СВР — Струга на име Љубица Нико-
лоска, е. Брчево, Струга. (2132) 

Лична карта рег. бр. 411, серија бр. 0140121 
издадена од СВР — Дебар на име Емрула Шази-
ман Блата, ул. „Џавид Уштеленца" бр. 11, Дебар. 

(2133) 
Лична карта рег. бр. 12730, серија бр. 0117440 

издадена од СВР — Дебар на име Марем Нуре-
дин Куртов, е. Новак, Дебар. , (2134) 

Лична карта рег. бр. 208224, серија бр. 0032484 
издадена од СВР — Охрид на име Душан Колев 
Петревски, е. Дрмени, Ресен. (2135) 
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КОНКУРСИ 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОСНОВНОТО 

УЧИЛИШТЕ „НАУМ ОХРИДСКИ", с, ПЕШТАНИ, 
ОХРИДСКО 

р а с п и ш у в а 

ПРОДОЛЖИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните места за наставен 
персонал за учебната 1964/65 година 

1. Наставник по математика — физика 1 
2. Наставник по биологија-хемија 1 
3. Наставник по историја-геоцрафија 1 
4. Наставник по српскохрватски јазик со 

дополнување по друг предмет 1 
УСЛОВИ: Кандидатите под точка 1—4 треба 

да имаат завршена ВПШ соодветна група. 
Бесплатен стан и огрев обезбеден. 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ: На кандидатите примени 

по овој конкурс им следува и посебен додаток и 
тоа: под точка 1 од 10.000—12.000 динари, под точка 
2, 3 и 4 од 5—7.000 динари месечно за времето до-
дека трае наставата. 

Кандидатите треба да поднесат до училишниот 
одбор молба таксирана со 50 динари таксена мар-
ка, решение за основната и положајната плата, 
оценувач™ лист за последните 2 учебни години и 
согласност од училиштето во кое е запослен за 
право на конкурс, а за почетници сите документи 
по чл. 31 од ЗЈС. 

Молби со некомплетирани документи нема да 
се земаат во обрзир. 

Конкурсот трае до 30. IX. 1964 година. (1240) 

На основа член 33 од Законот за јавните служ-
беници на Југославија, Републичкиот секретаријат 
за информации на Македонија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место РЕФЕРЕНТ I 
врста — Шеф на Општиот отсек на Секретаријатот 

УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да имаат завршено факул-

тетско образование и најмалку 3 години работен 

стаж во администрацијата, новинарството или во 
цросветна струка. 

Рок за поднесување пријави е 15 дена по обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (1243) 

На основа член 37 од Законот за јавните служ-
беници, Конкурсната комисија на Републичкиот 
завод за физичка култура 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното "место: 
1. Референт за објекти и терени. 

У с л о в и : Кандидатите треба да имаат завр-
шен технички факултет — архитектонски отсек 
или црв степен на истиот факултет и познавања 
од областа -на физичката култура стекната преку 
работа во соодветни организации. 

Молбите се примаат до 30 септември 1964 го-
дина во Заводот. (1242) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА КЛИНИКАТА ЗА ДЕТ-
СКИ БОЛЕСТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар специјалист — педијатар — 2 (два) 

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и поло-
жен специјалистички испит по педијатрија. 
Рокот за поднесување на пријави е 15 дена од 

објавувањето на конкурсот. Доколку местата не се 
пополнат до предвидениот рок, конкурсот останува 
отворен до нивното пополнување. 

Кон пријавата кандидатите треба да достават: 
биографија, диплома, уверение за положен спе-
цијалистички испит, извод од службеничкиот лист 
за работниот стаж и согласност од органот, од-
носно установата во која работат дека ќе можат 
да конкурираат, како и останатите документи 
предвидени со член 31 од ЗЈС. (1241) 

СОДРЖИНА 

Страна 
176. 'Наредба за дополнување на Наредбата 

за одредување на одделни производи што 
се ставаат под контрола на цените во 
производството — —• — — — — — 545 

177. Решение за основање Центар за профе-
сионална рехабилитација за инвалиди-
зирани лица — — — — — — — — 545 

178. Објава за одржување избори во Избор-
ната единица Теарце П — — — — — 545 

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

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


