
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 24 февруари 1965 
С к о п ј е 

Број 6 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 80 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

23. 
На основа член 50 став 3 од Законот за при-

донесите и даноците на граѓаните („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/65), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСТА ШТО СЕ СМЕ-
ТААТ КАКО ГРАДОВИ ОДНОСНО НАСЕЛБИ ОД 
ГРАДСКИ КАРАКТЕР ВО СМИСЛА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

I 
За градови и населби од градски карактер, ЕО 

смисла на член 50 од Законот за придонесите и 
даноците на граѓаните, се сметаат местата: Битола, 
Берово, Валандово, Гевгелија, Гостивар, Дебар, 
Делчево, Ѓорче Петров, Кавадарци, Кичево, Ко-
чани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Кума-
ново, Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Ресен, 
Свети Николе, Скопје, Струмица, Струга, Тетово, 
Титов Велес и Штип. 

II 
Општинските собранија ќе ги определат под-

рачјата на местата од точка I од оваа одлука. 
Градското собрание ќе го определи подрачјето 

на град Скопје и Горче Петров. 
III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 09-164/1 
22 февруари 1965 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, с. р 

24, 
На основа член 3 став 2 од Законот за Архив-

скиот совет на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 48/64), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА АРХИВСКИОТ 

СОВЕТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Се именува за член на Архивскиот совет на 

Југославија ДИМЧЕ СТОЈАНОВ-МИРЕ, директор 
на Државниот архив на СР Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17—214/1 Претседател 
27 јануари 1965 година на Извршниот совет, 

Скопје Александар Грличков, с. р. 

25. 
На основа точка IV од Решението за основање 

Завод за рехабилитација на деца и младинци во 
Драчево-град Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ ВО ДРАЧЕВО -ГРАД СКОПЈЕ 

I. Се именуваат за членови на Советот на За-
водот за рехабилитација на деца и младинци во 
Драчево-град Скопје: 

1. д-р ЕВДОКИЈА ГРКОВСКА, лекар во Здрав-
н а т а амбуланта во населбата Драчево; 

2. МАКСИМ МИРЧЕВСКИ, директор на Основ-
ното училиште во населбата Драчево; 

3. РЕШИД РЕШИДОВСКИ, службеник во Прет-
пријатието во изградба Рудници и железарница 
„Скопје" во Скопје и 

4. ВАСИЛ КОЦЕВСКИ, педагог во Центарот за 
социјална работа на Општината „Кисела Вода". 

П. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17—278/1 
5 февруари 1965 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, с. р. 

26. 
На основа точка VI од Решението за основање 

Завод за рехабилитација на деца и младинци во 
Драчево-град Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО 

ДРАЧЕВО-ГРАД СКОПЈЕ 

I. Се назначува за директор на Заводот за ре-
хабилитација на деца и младинци во Драчево-град 
Скопје ТРАЈАН ДИМОВСКИ, досегашен раководи-
тел на клонот на Заводот за тешко психички зао-
станати деца во Демир Капија, во Драчево. 
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П. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17—279/1 
5 февруари 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, с.р. 

27. 
На основа член 32 став 1 од Законот за избор 

на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, Републичката изборна ко-
мисија за спроведување на изборите за избор не 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИН-
СКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБОР НА 
ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За спроведување на изборите за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија се именуваат општински из-
борни комисии и тоа: 

1. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО 
СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА 

Претседател — Томе Ивановски, судија на Ок-
ружниот суд во Битола; 

Заменик — Наум Палигора, судија на Општин-
скиот суд во Битола; 

Секретар — Кочо Лозановски, секретар на Оп-
штинското собрание во Битола; 

Заменик — Томе Симјановски, службеник во 
Општинското собрание во Битола; 

Член — Благој Лазаревски, судија на Општин-
скиот суд во Битола; 

Заменик — Петар Ивановски, заменик општин-
ски јавен обвинител во Битола. 

2. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО 
СЕДИШТЕ ВО БЕРОВО 

Претседател — Благој Секулов, претседател 
на Општинскиот суд во Берово; 

Заменик — Васил Каширски, судија на Оп-
штинскиот суд во Берово; 

Секретар — Васил Брашнарски, секретар на 
Општинското собрание во Берово; 

Заменик — Васил Станоевски, шеф на Мес-
ната канцелариј,а во Пехчево; 

Член — Димитар Илиевски, судија за прекр-
шоци во Берово; 

Заменик — Стојан Ѓердовски, службеник во 
Општинското собрание во Берово. 

3. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО 
СЕДИШТЕ ВО БРОД 

Претседател — Вангел Мирчевски, службеник 
во Општинското собрание — Брод; 

Заменик — Зоран Марковски, секретар на Оп-
штинското собрание — Брод; 

Секретар — Слободан Јандрески, службеник во 
Општинското собрание; 

Заменик — Стојмир Којоски, службеник во 
Општинското собрание; 

Член — Велимир Велески, службеник во Оп-
штинското собрание; 

Заменик — Вера Јовановска, службеничка во 
Општинското собрание. 

4. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО 
СЕДИШТЕ ВО ВАЛАНДОВО 

Претседател — Благој Митков, секретар на 
Општинското собрание во Валандово; 

Заменик — Панде Тодоров, секретар на Земјо-
делското стопанство „Анска Река" во Валандово; 

Секретар — Васил Тошев, службеник во Оп-
штинското собрание во Валандово; 

Заменик — Александар Иванов, службеник во 
Општинското собрание — Валандово; 

Член — Павле Басманџиев, директор на Прет-
пријатието за преработка на тутун „Јака" — по-
гон Валандово; 

Заменик — Ристо Костадинов, службеник во 
Општинското собрание во Валандово. 

5. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО 
СЕДИШТЕ ВО ВИНИЦА 

Претседател — Фиданчо Стоев, секретар на 
Општинското собрание во Виница; 

Заменик — Димитар Кочанов, правник од Ви-
ница; 

Секретар — Димитар Иванов, правник од Ви-
ница; 

Заменик — Драган Миланов, судија за прекр-
шоци во Виница; 

Член — Симо Николов, секретар на Општин-
скиот одбор на ССРМ во Виница; 

Заменик — Благој Тасев, претседател на Оп-
штинскиот синдикален совет во Виница. 

6. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО 
СЕДИШТЕ ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Претседател — Томе Ортаков, претседател на 
Општинскиот суд во Гевгелија; 

Заменик — Ристо Танев — судија на Општин-
скиот суд во Гевгелија; 

Секретар — Петар Елимов, вршител на долж-
носта секретар на Општинското собрание во Гев-
гелија; 

Заменик — Коста Костакев, службеник на Оп-
штинското собрание во Гевгелија; 

Член — Иван Николов, службеник во Општин-
ското собрание — Гевгелија; 

Заменик — Горги Манчев, службеник во Оп-
штинското собрание — Гевгелија; 

7. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО 
СЕДИШТЕ ВО ГОСТИВАР 

Претседател — Панде Зафировски, претседател 
на Општинскиот суд во Гостивар; 

Заменик - Светозар Обреновиќ, судија на 
Општинскиот суд во Гостивар; 
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Секретар — Дончо Ристовски, в. д. секретар 
на Собранието во Гостивар; 

Заменик — Кочи Рустем, службеник во Со-
бранието во Гостивар; 

Член — Живко Алексовски, службеник во 
Собранието — Гостивар; 

Заменик — Аќиф Рамадани, службеник во 
Собранието на Општината во Гостивар. 

8. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО 
СЕДИШТЕ ВО ДЕБАР 

Претседател — Димитар Тодоровски, претседа-
тел на Општинскиот суд во Дебар; 

Заменик — Бесник Граждани, судски приправ-
ник во Општинскиот суд во Дебар; 

Секретар — Лазо Топаловски, службеник во 
Општинско:^ собрание во Дебар; 

Заменик — Осман Машкули, општински су-
дија за прекршоци во Дебар; 

Член — Неби Јани, секретар на Индустријата 
за теписи „Новост" во Дебар; 

Заменик — Петко Јовчевски, управник на 
Здравната установа „Дебарски Бањи" во Дебар. 

9. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО 
СЕДИШТЕ ВО ДЕЛЧЕВО 

Претседател — Никола Димитровски, секретар 
на Општинското собрание; 

Заменик - Горѓи Тасевски, службеник во Оп-
штинското собрание во Делчево; 

Секретар — Ацо Николовски, управник на 
филијалата за социјално осигурување во Делчево; 

Заменик — Боро Чабуковски, општински су-
дија за прекршоци во Делчево; 

Член — Методи Симоновски, службеник во 
Општинското собрание во Делчево; 

Заменик — Драган Милковски, службеник во 
Општинското собрание во Делчево. 

10. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СО 
СЕДИШТЕ ВО ДЕМИР ХИСАР 

Претседател — Милан Наумовски, секретар на 
Општинското собрание во Демир Хисар; 

Заменик — Ванчо Мицковски, судија за пре-
кршоци во Демир Хисар; 

Секретар — Блаже Стојановски, службеник во 
Општинското собрание во Демир Хисар; 

Заменик — Блаже Брсаковски, службеник во 
Болницата за душевни болести; 

Член — Свилко Крстевски, службеник во Оп-
штинското собрание во Демир Хисар; 

Заменик — Симо Цветановски, службеник во 
Општинското собрание во Демир Хисар. 

11. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ИДАДИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Претседател — Тодор Деспотов, судија на Вр-
ховниот суд на Македонија — Скопје; 

Заменик — Славко Гелевски, помошник право-
бранител за град Скопје; 

Секретар — Јанакија Атанасовски, секретар 
на Собранието на општината Идадија; 

Заменик — Миле Порјазов, службеник во Со-
бранието на Општината Идадија; 

Член — Ристо Дика, шеф на службата за 
правна помош во Собранието на Општината Ида-
дија; 

Заменик — Добросав Кучера, правник во Ме-
тал скиот завод „Тито" — погон Горче Петров. 

12. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО КАВАДАРЦИ 

Претседател — Милан Ѓорѓиев, судија на Оп-
штинскиот суд во Кавадарци; 

Заменик — Ратко Митов, службеник во Оп-
штинското собрание во Кавадарци; 

Секретар — Диме Јанев, службеник во Оп-
штинското собрание во Кавадарци; 

Заменик — Гоко Зарков, правник во Водосто-
панството „Тиквешко Поле" во Кавадарци; 

Член — Мирослав Маневски, службеник чо 
Собранието на општината Кавадарци; 

Заменик — Младен Томов, правник при Оси-
гурителниот завод во Кавадарци; 

13. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ОПШТИНА КАЛЕ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Претседател — Асен Јаначков, судија на Оп-
штинскиот суд I во Скопје; 

Заменик — Страхил Андоновски, стручен со-
работник во Вишиот стопански суд во Скопје; 

Секретар — Томислав Димовски — службеник 
во Собранието на општината Кале; 

Заменик — Петко Младеновски, началник во 
Општинското собрание на општината Кале во 
Скопје; 

Член — Јордан Балабурски — судија за пре-
кршоци. во Советот за прекршоци во Скопје; 

Заменик — Петар Најденов, судија во Општин-
скиот суд П во Скопје. 

14. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА СО СЕДИШТЕ 

ВО СКОПЈЕ 
Претседател — Томе Пулејков, судија на Ок-

ружниот суд во Скопје; 
Заменик — Љупчо Бидиков, дипломиран прав-

ник — службеник во Собранието на општината 
Кисела Вода; 

Секретар — Александар Николовски, секретар 
на Собранието на општината Кисела Вода; 

Заменик — Крсто Здравковски, службеник во 
Собранието на општината Кисела Вода; 

Член — Трајан Младеновски, секретар на Вр-
ховниот суд на Македонија — Скопје; 

Заменик — Александар Здравковски, правник 
од Скопје. 

15. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО КИЧЕВО 

Претседател — Круме Китевски, судија на Оп-
штинскиот суд во Кичево; 

Заменик — Јованка Митревска, општински ја-
вен правобранител; 

Секретар — Форе Наумовски, секретар на Оп-
штинското собрание во Кичево; 

Заменик — Селман Ахмед, службеник во Оп-
штинското собрание во Кичево; 
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Член — Стојмир Марковски, службеник во 
Општинското собрание во Кичево; 

Заменик — Цветан Даниловски, службеник во 
Општинското собрание во Кичево. 

16. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО КОЧАНИ 

Претседател — Јане Велински, претседател на 
Општинскиот суд во Кочани; 

Заменик — Драги Величков, општински јавен 
правобранител; 

Секретар — Виктор Равнак, секретар на Оп-
штинското собрание во Кочани; 

Заменик — Иван Михов, службеник во Оп-
штинското собрание во Кочани; 

Член — Душко Јорданов, службеник во Оп-
штинското собрание во' Кочани; 

Заменик — Љубица Амтова, службеник во Оп-
штинското собрание во Кочани. 

17 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО КРАТОВО 

Претседател — Александар Јанчевски, судија 
на Општинскиот суд во Кратово; 

Заменик — Милош Симонов, судија на Оп-
штинскиот суд во Кратово; 

Секретар — Горѓи Ковачевски, секретар на 
Општинското собрание во Кратово; 

Заменик — Димитар Симоновски, службеник 
во Општинското собрание во Кратово; 

Член — Димитар Ивановски, службеник на 
Општинското собрание во Кратово; 

Заменик — Јордан Ангеловски, службеник на 
Општинското собрание во Кратово. 

18. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА 

Претседател — Васил Петковски, претседател 
на Општинскиот суд во Крива Паланка; 

Заменик — Загорка Нинкозска, судија на Оп-
штинскиот суд во Крива Паланка; 

Секретар — Божин Јовановски, секретар на 
Општинското собрание; 

Заменик — Јордан Стефановски, службеник 
во Општинското собрание; 

Член — Мијалч-е Славевски, службеник во Оп-
штинското собрание; 

Заменик — Светозар Ицевски, службеник во 
Општинското собрание; 

19. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО КРУШЕВО 

Претседател — Кочо Хаџи-Лега, судија на Оп-
штинскиот суд во Крушево; 

Заменик — Ванчо Христовски, судија за пре-
кршоци во Крушево; 

Секретар — Никола Илиевски, секретар на 
Општинското собрание во Крушево; 

Заменик — Никола Николовски, правник од 
Крушево; 

Член — Наум Хаџи-Лега, службеник во Оп-
штинското собрание во Крушево; 

Заменик — Петар Ѓорѓиевски, службеник во 
Општинското собрание во Крушево. 

20. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО КУМАНОВО 

Претседател — Радомир Каревски, судија на 
Окружниот суд во' Куманово; 

Секретар — Милутин Арсовски, дипломиран 
правник од Куманово; 

Заменик — Драги Петровски, дипломиран прав-
ник од Куманово; 

Член — Весел Рамизи, приправник во Општин-
скиот суд во' Куманово; 

Заменик — Бранко Трајковски, правник од 
Куманово. 

21. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО НЕГОТИНО 

Претседател — Киро Р. Чаушев, секретар на 
Општинското собрание; 

Заменик — Владо Панов Тасев, службеник на 
Отсек во Општинското собрание; 

Секретар — Мишко Иванов Мишев, службе-
ник на Општинското собрание; 

Заменик — Јусуф Мустафов, судија за пре-
кршоци; 

Член — Никола Спасов, службеник на Оп-
штинското собрание; 

Заменик — Боро Ристов Андов, службеник на 
Општинското собрание во Неготино. 

22. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД 

Претседател — Петар Ѓоџоски, судија на Ок-
ружниот суд во Охрид; 

Заменик — Никола Зафироски, судија на Оп-
штинскиот суд во Охрид; 

Секретар — Ѓуладин Гуладинов, службеник на 
Општинското собрание; 

Заменик — Никола Ристевски, службеник на 
Општинското собрание; 

Член — Никола Крлески, службеник на Оп-
штинското собрание — Охрид; 

Заменик — Тома Трајановски, вршител на 
должноста судија за прекршоци во Охрид. 

23. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО ПРИЛЕП 

Претседател — Петар Караѓулески, дипломи-
ран правник — службеник во Општинското собра-
ние на општината Прилеп; 

Заменик — Владимир Тренковски, секретар на 
Општинското собрание во Прилеп; 

Секретар — Трајко Биновски, службеник на 
Општинското собрание — Прилеп; 

Заменик — Гога Петровски, дипломиран прав-
ник во Собранието на општината Прилеп; 

Член — Стеван Стојчевски, дипломиран прав-
ник во Собранието на општината Прилеп; 

Заменик — Живко Магдевски, дипломиран 
правник во Собранието на општината во Прилеп. 

24. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО ПРОБИШТИП 

Претседател — Стојан Санев, началник во Оп-
штинското собрание — Пробиштип; 

Заменик — Радослав Михајлов, судија за пре-
кршоци во Пробиштип; 
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Секретар — Стојан Максимов, службеник на 
Општинското собрание во Пробиштип; 

Заменик — Јаким Заов, службеник на Оп-
штинското собрание — Пробиштип; 

Член — Трајан Ристов, службеник на Општин-
ското собрание — Пробиштип; 

Заменик — Драган Спиров, службеник на Оп-
штинското собрание — Пробиштип. 

25. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО РАДОВИШ 

Претседател — Димитар Ив. Теохарев, судија 
на Општинскиот суд — Радовиш; 

Заменик — Александар Јовичиќ, судија на 
Општинскиот суд — Радовиш; 

Секретар — Методи Форев, секретар на Оп^ 
штипското собрание —- Радовиш; 

Заменик — Петар Коцев, службеник во Собра-
нието на општината Радовиш; 

Член — Ристо Данев, директор на ШИК во 
Радовиш; 

Заменик — Трајан Несторов, службеник во 
Радовиш. 

26. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО РЕСЕН 

Претседател — Владимир Грнчаровски, прет-
седател на Општинскиот суд во Ресен; 

Заменик - Симон Татарчев, судија на Оп-
штинскиот суд во Ресен; 

Секретар — Климе Димитровски, секретар на 
Општинското собрание во Ресен; 

Заменик - Борис Петревски, правен рефе-
рент во Општинското собрание во Ресен; 

Член — Нацко Кунгуловски, службеник во 
Општинското собрание; 

Заменик — Борис Ламбев Поповски, судија за 
прекршоци црн Општинското собрание во Ресен; 

27. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

Претседател — Васил Велковски, претседател 
на Општинскиот суд во Свети Николе; 

Заменик — Гане Тодоровски, судија на Оп-
штинскиот суд во Свети Николе; 

Секретар — Ангел Маневски, секретар на Оп-
штинското собрание — Свети Николе; 

Заменик — Јордан Јачев, службеник на Оп-
штинското собрание — Свети Николе; 

Член — Димче Костов, службеник на Општин-
ското собрание — Свети Николе; 

Заменик — Ангел Тосев, службеник при Оп-
штинското собрание — Свети Николе. 

28. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО СТРУГА 

Претседател — Јонче Белески, претседател на 
Општинскиот суд — Струга 

Заменик - - Јордан Кочоски, судија на Општин-
скиот суд во Струга; 

Секретар — Ристо Бунгуроски, секретар на 
Општинското собрание — Струга; 

Заменик — Александар Гоноски, секретар на 
ХЕ „Глобочица" во Струга; 

Член — Чедомир Неловски, јавен правобрани-
тел во Струга; 

Заменик — Ѓорше Трајковски, службеник во 
Општинското собрание во Струга. 

29. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО СТРУМИЦА 

Претседател — Димитар Фитанов, претседател 
на Општинскиот суд во Струмица; 

Заменик — Александар Токарев, судија на Оп-
штинскиот суд во Струмица; 

Секретар — Томе Замбаков, службеник на 
Општинското собрание во Струмица; 

Заменик — Ванчо Мавров, службеник на Оп-
штинското собрание — Струмица; 

Член — Кирил Семенков, службеник на Оп-
штинското собрание — Струмица; 

Заменик — Алекса Стоилов, службеник на Оп-
штинското собрание — Струмица. 

30. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО ТЕТОВО 

Претседател — Миле Крчковски, претседател 
на Окружниот суд — Тетово; 

Заменик — Хилми Емини, судија на Окруж-
ниот суд — Тетово; 

Секретар — Блашко Крстевски, службеник на 
Општинското собрание — Тетово; 

Заменик — Шабан Хаџи Сабриу, службеник 
на Општинското собрание — Тетово; 

Член — Велија Велиу, судија за прекршоци 
- Тетово; 

Заменик — Александар Серафимовски, служ-
беник на Општинското собрание — Тетово. 

31. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Претседател — Александар Варналиев, судија 
на Општинскиот суд во Титов Велес; 

Заменик — Јордан Танев, судија на Општин-
скиот суд во Титов Велес; 

Секретар — Славчо Петров, судија на Оп-
штинскиот суд во Титов Велес; 

Заменик — Божана Нацева, судија во Оп-
штинскиот суд — Титов Велес; 

Член — Јован Богданов, судија во Окружниот 
суд ^ Титов Велес; 

Заменик — Душан Каров, судија во Општин-
скиот суд — Титов Велес; 

32. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП 

Претседател — Димитар Василев, судија на 
Окружниот суд во Штип; 

Заменик — Љубен Велков, претседател на Оп-
штинскиот суд во Штип; 

Секретар — Трајко Кошевалиски, началник на 
Одделението за општа управа при Собранието на 
општината во Штип; 

Заменик — Методи Панев, судија за прекршо-
ци при Собранието на општината во Штип; 

Член — Ангел Кулаков, службеник во Собра-
нието на општината Штип; 
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Заменик — Елена Бочварова, службеник во 
Собранието — Штип. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Бр. 10/65 
Скопје 

Секретар, Претседател, 
Никола Јацев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

28. 
На основа член 37 став 1. точка 1. од Законот 

за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), 
а согласно член 37 став 3. од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64), Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците на СР 
Македонија, на својата седница одржана на 9. II. 
1Ѕ65 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 
ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ И ЗА ВИСИНАТА НА 

ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ 

I 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање, со цел на одредување на заштитниот до-
даток на пензиите, се определува во износ од 17.000 
динари. 

II 
Според членот 37 од Основниот закон за пен-

зиското осигурување заштитен додаток на пен-
зиите претставува разлика помеѓу износот на 
пензијата што му припаѓа на уживателот според 
Законот и износот од точка I. од оваа одлука, а 
се определува во процент од таа разлика, зависно 
од должината на пензискиот стаж до пензионира-
њето и ќе изнесува: 

1. За уживатели на старосна пензија — мажи, 
кои имаат пензиски стаж: 

— до 15 години . . . . 70% од разликата, 
— преку 15 до 35 години 

за секоја година по , . 1 5% од разликата, 
— преку 35 години . . . 100% од разликата. 

' 2. За уживатели на старосна пензија — жени, 
кои имаат пензиски стаж: 

— до 15 години . . . . 70% од разликата, 
— преку 15 до 30 години 

за секоја година по . . 2% од разликата, 
— преку 30 години . . . 100% од разликата. 

III 
Според членот 94 од Основниот закон за пен-

зиското осигурување висината на заштитниот до-
даток на семејните пензии се определува од раз-
ликата на вкупниот износ на пензија која припаѓа 
по Законот и граничниот износ од точката I. на 
оваа одлука, според бројот на членовите на семеј-
ството кои имаат право на семејна пензија и спо-
ред пензискиот стаж по претходната точка и дру-
гите услови предвидени со посебни прописи по 
следнава табела; 

— за еден член уживател на пензија . 70% 
од разликата, 

— за два члена уживатели на пензија . 80% 
од разликата, 

— за три член^ уживатели на пензија . 90% 
од разликата, 

— за четири и повеќе члена уживатели 
на пензија 100% 
од разликата. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година. 

Број 02-293/1 
9 февруари 1965 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р 

29. 
На основа член 37 став 1 точка 1 од Законот 

за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), 
а согласно член 31 од Основниот закон за пензи-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр 
51/64), Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците на СР Ма-
кедонија, на својата седница одржана на 9. II. 1965 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОД КОЈ МОЖЕ ДА 
СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА СПОРЕД ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Највисокиот износ на пензискиот основ од кој 

може да се определи пензија, според Основниот 
закон за пензиското осигурување, се определува 
во износ од 145.000 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија", а ќе се применува од 1 јануари 1965 година. 

Број 02-297/1 
9 февруари 1965 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко Горгиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р 

30. 
На основа член 37 став 1 точка 1 од Законот 

за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" број 22/62), 
а согласно член 83 став 2 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
број 51/64), Собранието на Републичката заедниц-а 
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за социјално осигурување на работниците на СР 
Македонија, на седницата одржана на 9. II. 1965 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ОТПРАТНИНАТА НА ВДО-
ВИЦА КОЈА НЕ СЕ ЗДОБИЛА СО ПРАВО НА 

СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 

I 
Износот на отпратнината што припаѓа на вдо-

вица која не се здобила со право на семејна пен-
зија затоа што не наполнила 45 години живот, нп 
е во работен однос, ниту пак врши самостојна деј-
ност, се определува во висина од шесмесечниот 
износ на семејната пензија што би и припаѓала 
ако би се здобила со тоа право, со тоа што нај-
нискиот износ на отпратнината не може да биде 
помал од 75.000.— ниту повисок од 140.000.— ди-
нари. 

Ако' има членови на семејството кои имаат 
право на семејна пензија — отпратнината се утвр-
дува според делот на пензијата што би и припад-
нал на вдовицата кога таа би била соуживател на 
семејната пензија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија", а ќе се применува од 1 јануари 1965 година. 

Број 02-295/1 
9 февруари 1965 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

31. 
На основа член 37 став 1 точка 1 од Законот 

за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" број 22/62). 
а согласно член 245 став 2 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
број 51/64), Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците на СР 
Македонија, на својата седница одржана на 9. П. 
1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ВДОВИЦА КОЈА НЕ СЕ ЗДОБИЛА 

СО ПРАВО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 
I 

Висината на материјалното обезбедување за 
вдовица која не се здобила со право на семејна 
пензија поради тоа што не ги исполнила условите 
пропишани за стекнување право на семејна пен-
зија, се утврдува во износ од 70% од основот со 
кој би и се одредила семејна пензија, ако би ос-
тварила право на истата. 

Како највисок износ на материјалното обезбе-
дување се утврдува од 13.900.— динари најнизок 
износ од 9.250 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија", а ќе се применува од 1 јануари 1965 година. 

Број 02-294/1 
Ѕ февруари 1965 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко ѓорѓиев, с. р, Михајло Апостолски, с. р 

32. 
На основа член 83 од Законот за инвалидско 

осигурување („Службен лист на ФНРЈ" број 49/58), 
Собранието на Републичката заедница за социјал-
но осигурување на работниците на СР Македонија, 
на својата седница одржана на 9. II. 1965 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ 

И НЕГА 

I. Додатокот за помош и нега на трудовите ин-
валиди од I категорија на инвалидност според чле-
нот 82 став 1 од Законот за инвалидско осигуру-
вање, се утврдува во износ од 13.000.— динари ме-
сечно. 

II. Додатокот за помош и нега на осигуреник 
од членот 82 став 2 од Законот за инвалидско 
осигурување ќе изнесува 60% од износот утврден 
во точката 1 од оваа одлука. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија", а ќе се применува од 1 јануари 1965 го-
дина. 

Број 02-429/1 
9 февруари 1965 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р 

33. 
На основа член 6 од Законот за избор на од-

борници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/63 и 2/65) и член 155 точка 16 од Статутот 
на општината Ресен, Собранието на општината 
Ресен на ХХУ-та заедничка седница на Општин-
скиот собор и Соборот на работните заедници, одр-
жана на 10. II. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОР-

НИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
РЕСЕН 

1. Се распишуваат избори за една половини 
одборници на Општинскиот собор и Соборот на ра-
ботните заедници на Собранието на општината Ре-
сен чии мандат трае две години. 
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2. Изборите за одборници на Соборот на ра-
ботните заедници ќе се одржат на 26 март 1965 
година. 

3. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор ќе се одржат на 28 март 1965 година. 

4. Како ден од кеј почнуваат да течат роко-
вите за преземање на одделни изборни дејства се 
смета денот на донесувањето на ова решение. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 
Бр. 01-1228/1 

10 февруари 1965 година 
Ресен 

Претседател, 
Ѓорѓи Прцуловски, с. р 

34. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
сково собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/65), Собранието на општината Делчево 
на заедничката седница на двата собора, одржана 
на 10-11-1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ ДЕЛЧЕВО 

I 
На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за 

одборници на Соборот на работните заедници во 
изборните единици во кои се избрани одборници 
на две години и тоа: 

1. Во групата стопанство 
а) Е о подгрупата индустрија во изборните еди-

ници број 2, 3, 4, 5, 7 и 10; 
б) Во подгрупата земјоделство во изборните 

единици број 3, 4 и 5; 
2. Во групата просвета и култура во изборната 

единица бр. 2. 
3. Го групата на јавни служби во изборната 

4 единица бр. 1. 
И 

На 28 март 1065 година ќе се одржат избори з? 
одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици број 3, 4, 5, 6 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 
20 во кои се избрани одборници на две години. 

III 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејствија се смета денот на 
донесувањето на ова решение. 

IV 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето. 
Бр. 01-567 

10 февруари 196^ година 
Делчево 

Претседател 
на Општинското собрание, 

Славе Атанасов, с. р. 

35. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/63 и 2/65 год.), Собранието на општи-
ната Идадија на П-та заедничка седница на Опш-
тинскиот собор и Соборот на работните заедници, 
одржана на 10. П. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

НА ОПШТИНАТА ИДАДИЈА 

1. Се распишуваат избори за одборници на 
Општинското собрание на општината Идадија. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Идадија ќе се 
одржат на 28. III. 1965- година. 

3. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината Ида-
дија ќе се одржат на 26. III. 1965 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејства се сме-
та денот на донесувањето на ова ' р е ш е н и е -

5. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 849 
10 февруари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на општината Идадија. 
Папеш Томислав, дипл. град. инж., с. р. 

36. 
На основа чл. 6 ст. 1 од Законот за избор на 

одборници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" бр 
2/65 год.), а во врска со чл. 135 ст. 1 од Статутот 
на општината Демир Хисар („Службен гласник на 
Битолска околија" бр. 7/64 год.), Собранието на 
општина,та Демир Хисар на заедничката седница 
на Општинскиот собор и Соборот на работните 
заедници, одржана на ден 10. П. 1965 год., донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР 

I 
На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за 

одборници на Соборот на работните заедници во 
ко^ се избрани одборници на две години а имено: 

— Во изборна единица број 1 — од подгоупата 
индустрија во Претпријатието за производство, от-
куп, преработка и продажба на тутун во Демир 
Хисар (наместо одборникот Цветановска Коца)' 

— Во изборна единица број 2 — с. Сапотница 
— во подгрупата индустрија од Рудници и желе-
зарница Скопје — Рудник „Демир Хисар" с. Са-
потница (наместо одборникот Тасевски Вангел); 



24 февруари 1965 СЛУЖБЕН в е с н и к ћ А СРМ Бр. б - Стр. 105 

— Во изборната единица број 5 — во подгрупа 
пата индустрија Трговското претпријатие „Бигла" 
Демир Хисар; 

— Во изборна единица број 4 - - од сообраќај' 
— Во изборна единица број 6 — во подгрупата 

индустрија од занаетчиство (наместо одборникот 
Џајковски Ристе); 

— Во' изборна единица број 1 — во подгрупата 
земјоделство од Земјоделската задруга „Црвена 
ѕвезда" с. Кутретино; 

— Во изборна единица број 3 — во подгрупата 
земјоделство од Земјоделската задруга „Караорман" 
с. Стругово; 

— Во изборна единица број 5 — во подгрупата 
Земјоделство од Земјоделската задруга „Единство" 
с. Вардино; 

— Во изборна единица број 6 — во подгрупата 
земјоделство од Земјоделската задруга „Мирче 
Ацев" с. Прибилци; 

— Во изборна, единица број 8 — во подгрупата 
земјоделство од Земјоделската задруга „Топлица" 
с. Слоештица; 

— Во изборна единица број 9 — во подгрупата 
земјоделство од Земјоделската задруга „Пчела" с 
Доленци; 

— Во изборна единица број 11 — во подгрупата 
земјоделство од Земјоделската задруга „Јордан 
Пиперката" с. Брезово; 

— Во изборна единица број 1 — во групата 
просвета и култура (наместо одборникот К о ч а н о в -
ска Елена); 

— Во изборна единица број 1 — социјално 
здравствена група (наместо одборникот Велјанов-
ски Нове); 

— Во изборна единица број 1 — во групата на 
јавни служби (наместо одборникот Димитровски 
Владо). 

II 
На 28 март 1965 година ќе се одржат избори 

за одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници а имено: 

— Во изборна единица број 1 — Света; 
— Во изборна единица број 3 — Доленци; 
— Во изборна единица број 4 — Железнец; 
— Во изборна единица број 9 — Вирово; 
— Во изборна единица број 10 — Болшта; 
— Во изборна единица број 11 — Жван (наме-

сто одборникот Пајковски Донче); 
— Во изборна единица број 12 — Сапотницз 

(наместо одборникот Трајковски Трајан); 
— Во изборна единица број 13 — Ракитница; 
— Во изборна единица број 14 — Прибилци; 
— Во изборна единица број 17 — Мургашево; 

(наместо одборникот Станоевски Павле); 
— Во изборна единица број 18 — Граиште; 
— Во изборна единица број 20 — Слепче; (на-

место одборникот Стевковски Ристе); 
— Е о изборна единица број 21 — Кутретино; 
— Ео изборна единица број 23 — Загориче; 
— Во изборна единица број 25 — Смилево (на-

место одборникот Кочанковски Ристе); 

III 
Решението ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ". 
Број 02-373/1 

10 февруари 1965 година 
Демир Хисар 

Претседател 
на Собрание го на општината, 
Стеван Силјановски, с. р. 

37. 
На основа член 6 став 1 од З-аконот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на град Скопје и член 4 и 5 од 
Одлуката за организацијата и делокругот на ра-
ботата на Собранието на општината Кале и него-
вите органи, Собранието на општината Кале на 
својата ГР-ра заедничка седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на ден 10. И. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 

НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КАЛЕ 

1) Се распишуваат избори за одборници на 
Општинскиот собор и Соборот на работните заед-
ници на Собранието на општината Кале. 

2) Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собраниево на општината Кале ќе се одр-
жат на 28 март 1965 година. 

3) Изборите за одборници на Соборот на ра-
ботните заедници на Собранието на општината 
Кале ќе се одржат на 26 март 1965 година. 

4) Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање на одделни дејства се смета 
денот на донесувањето на ова решение. 

5) Ова решение влегува во сила со донесува-
њето, а да се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 761 
15 февруари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на општината Кале, 
Горѓи Георгиевски, с. р. 

38. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/63 и 2/65 година), Собранието на оп-
штината Гостивар на заедничката седница на Оп-
штинскиот собор и Соборот на работните заедници, 
одржана на 10. II 19СЗ година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИ-

НАТА ГОСТИВАР 

1. Се распишуваат избори за одборници на Оп-
штинското собрание на општината Гостивар. 
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2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Гостивар ќе се 
одржат на 28. II. 1965 година. 

3. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Општинското собрание на општи-
ната Гостивар ќе се одржат на 26. III. 1965 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејства се 
смета денот на донесувањето на ова решение. 

Ова решение влегува во' сила со денот на до-
несувањето. 

Број 363 
10 февруари 1965 година 

Гостивар 
Претседател 

на Општинското собрание Гостивар, 
Димче Димитриевски, с. р. 

39. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/63 и 2/65), Собранието на општината 
Гевгелија на заедничката седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на 10-11-1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОР-

НИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
ГЕВГЕЛИЈА 

1. Се распишуваат избори за одборници на Со-
бранието на општината Гевгелија. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Гевгелија ќе се 
одржат на 28-111-1965 година. 

3. Изборот за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината Гев-
гелија ќе се одржат на 26-111-1965 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејства СЈ 
смета денот на донесувањето на ева решение. 

Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Број 01-333/1 
10 февруари 1965 година 

Гевгелија 
Претседател 

на Собранието на општината Гевгелија. 
Душко Колев, с. р. 

40. 
На основа чл. 6 ст. 1 од Законот за избор на 

одборници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" 

бр. 2/65), Собранието на општината Радовиш на 
заедничката седница на обата собора, одржана на 
ден 10. II. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ 

I 
На 26 март 1965 година ќе се одржат избори 

за одборници на Соборот на работните заедници во 
изборните единици во кои се избрани одборници 
на две години и тоа: 

1. Во групата на стопанство: 
— во подгрупа индустрија во изборните еди-

ници 1, 3, 5, 7 и 9, 
— во подгрупата земјоделие во избЈрните еди-

ници 11, 13, 15, 17 и 19. 
2. Во групата просвета и култура: 
— во изборните единици 1 и 3. 
3. Во групата социјално здравна: 
— во изборните единици 1. 
4. Во групата јавни служби: 
— во изборните единици 1 и 3. 
На 28 март 1965 год. ќе се одржат избори за 

одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници на 2 години 
и тоа: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23. 

II 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета денот на 
донесувањето на ова решение. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето. 
Број 01-428/1 

10 февруари 1965 година 
Радовиш 

Претседател 
на Собранието на општината Радовиш, 

Александар Донев, с. р. 

41. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/65), Собранието на општината Кума-
ново на заедничката седмица на Општинскиот со-
бор и Соборот на работните заедници, одржана на 
10. II. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОР-

НИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 
НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

1. Се распишуваат избори за одборници на 
Општинското собрание на општината Кум;анозо. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Куманово ќе се 
одржат на 28.1П. 1965 година. 
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3. Изборите за одборници на Соборот на ра-
ботните заедници на Општинското собрание на 
општината Куманово ќе се одржат на 26. 111. 1963 
година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејства се 
смета денот на донесувањето на ова решение. 

Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето. 

Бр. 1337/1 
10 февруари 1965 година 

Куманово 
Претседател 

на ,Општинското собрание, 
Јездимир Богдански, с. р. 

42. 
На основа чл. 6 став 1 од Законот за избор на 

одборници на Општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 2/63), Собранието на општината Св. Николе на 
заедничката седница на Општинскиот собор и Со-
борот на работните заедници, одржана на ден 10. П, 
1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА СВ. НИКОЛЕ 

I 
На 26 март 1965 година ќе се одржат избори 

за одборници на Соборот на работните заедници 
во изборните единици во кои се избрани одборници 
на две години, а имено: 

А. Во групата стопанство 
а) Во подгрупата индустрија 
1. Изборна единица број 1 избира 2 одбор-

н и к а ги опфаќа работните организации: „Картон-
текст" — Св. Николе. 

2. Изборна единица број 2 избира 2 одборника 
а ги опфаќа работните организации: „Изолтерма" 
- Св. Николе, ткачницата „Македонка" и Фабри-
ката за сточна храна. 

3. Изборна единица број 4 избира 2 одбор-
н и к а ги опфаќа работните организации: ,,Свила", 
„Електро-Македонија" — Св. Николе, Берберската 
задруга „Идеал" — Св. Николе, Комуналната уста-
нова — Св. Николе и приватните занаетчии за-
членети во стопанската комора. 

4. Изборна единица број 7 избира 1 одборник 
а ги опфаќа работните организации: Комуналното 
претпријатие — с. Џумајлија. 

б) Во подгрупата земјоделие 
5. Изборна единица број 8 избира 2 одборника 

а ги опфаќа работните организации: Дирекцијата 
на ЗИК „Овче Поле" — Св. Николе и Механич-
ката работилница — Св. Николе. 

6. Изборна единица број 10 избира 1 одбор-
ник а ги опфаќа работните организации: Погоните 
на ЗИК „Овче Поле" во с. Џумајлија и Црнилиште 
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7. Изборна единица број 13 во која се избира 
1 одборник а ги опфаќа работните организации: 
Општата земјоделска задруга — с. Горобинци. 

8. Изборна единица број 16 избира 1 одборник 
а ги опфаќа работните организации: ОЗЗ — с. 
Орел и ОЗЗ — с. Мечкуевци. 

9. Изборна единица број 18 избира 1 одбор-
ник а ги опфаќа работните организации: ОЗЗ — с 
Ерџелија, Шумското стопанство — Св. Николе и 
Опитната станица — с. Пеширово. 

Б. Група просвета и култура 
1. Изборна единица број 1 во која се избира 

1 одборник а ги опфаќа работните организации 
основното училиште во Св. Николе и с. Кнежје, 
Работничкиот универзитет — Св. Николе и Би-
блиотеката — Св. Николе. 

2. Изборна единица број 3 избира 1 одборник 
а ги опфаќа работните организации: основните 
училишта во содата: Горобинци, Сопот, Преот, 
Крушица, Стањевци, Павлешенци, Д. Ѓуѓанци и 
Строиманци. 

3. Изборна единица -број 5 избира 1 одборник 
а ги опфаќа работните организации: основните 
училишта во селата: Џумајлија, Ѓузумелци, Ми-
лино, Дорфулија, Каратманово, Кишино, Ќоселери, 
Аџибегово, Сарамзалино и Црнилиште. 

В. Здравствено социјална група 
1. Изборна единица број 1 во која се избира 

1 одборник а ги опфаќа работните организации: 
Дом за народно здравје, Здравна станица — с. Џу-
мајлија, Градската аптека — Св. Николе и Заво-
дот за социјално осигурување — филијала — Св. 
Николе. 

Г. Група јавни служби 
1. Изборна единица број 1 избира 2 одборника 

а ги опфаќа работните организации: Општинското 
собрание — Св. Николе и Општинскиот синдика-
лен совет — Св. Николе. 

II 
( На 28 март 1965 година ќе се одржат избори 
за одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избирани одборници на 2 години 
а имено: 

1. Изборна единица број 2 која избира 4 од-
бсрника а ги опфаќа II реон Св. Николе со се-
лата Нова и Стара Мездра. 

2. Изборна единица број 4 која избира 1 од-
борник а ги опфаќа населените места с. Ранчен-
ци, Макреш и Патетино. 

3. Изборна единица број 6 која избира 1 од-
борник а го опфаќа населеното место с. Орел. 

4. Изборна единица број 8 која избира 1 од-
борник а ги опфаќа населените места с. Г. ѓуѓан-
ци и Строиманци. 

5. Изборна единица број 10 која избира 1 од-
борник а го опфаќа населеното место с. Павле-
шенци. 

6. Изборна единица број 12 која избира 1 од-
борник а ги опфаќа населените места с. Бури-
ловци, Арбасанци и Стануловци. 
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7. Изборна единица број 14 која избира 1 од-
борник а го опфаќа населеното место с. Џумајлија. 

8. Изборна единица број 15 која избира 1 од-
борник а го опфаќа населеното место Милино и 
Ѓузумелци. 

9. Изборна единица број 16 која избира 2 од-
борник а ги опфаќа населените места с. Дорфу-
лија, Кишино и Беќерлија. 

10. Изборна единица број 18 која избира 1 од-
борник а ги опфаќа населените места с. Косел ери, 
Хаџи Матово и Сарамзалино. 

11. Изборна единица број 20 избира 1 одбор-
ник а го опфаќа населеното место Г. и Д. Црни-
лиште. 

12. Изборна единица број 22 избира 2 одбор-
н и к а ги опфаќа населените места Амзабегово и 
Пеширово. 

13. Изборна единица број 24 избира 1 одбор-
ник а ги опфаќа населените места с. Преот, Сопот 
и Трстеник. 

14. Изборна единица број 25 избира 1 одбор-
ник а ги опфаќа населените места с. Малино, Кру-
шица и Алакинци. 

III 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета денот на 
донесувањето на оза решение. 

IV 
Ова решение влегува во сила од денот на до-

несувањето. 

Бр. 01-409 
10 февруари 1965 година 

Св. Николе 
Претседател 

на Собранието на општината 
Св. Николе, 

Гаврило Гаврилски, с. р. 

43. 

На основа член 6 став 1 од Законот за избор 
на одборници на општинските собранија и на 
Градското собрание на Скопје („Службен весник 
на СРМ" бр, 2/65), Собранието на општината Стру-
мица на заедничката седница на Општинскиот со-
бор и Соборот на работните заедници, одржана на 
ден 10 февруари 1065 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОР-

НИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 
НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА 

1. Се распишуваат избори за одборници на Оп-
штинското собрание на општината Струмица. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со -
бор на Собранието на општината Струмица, ќе се 
одржат на 28 март 1965 година. 

3. Изборите за одборници во Соборот на ра-
ботните заедници на Собранието на општината 
Струмица ќе се одржат на 26 март 1965 година. 
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4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејства сз 
смета денот на донесувањето на оза решение. 

Ова решение влегува ЕО сила со денот на до-
несувањето. 

Бр. 01-1213/1 
11 февруари 1965 година 

Струмица 
Претседател 

на Собранието на општината 
Струмица, 

Горѓи Мицев, с. р. 

44. 

На осноза чл. 6 ст. 1 од Законот за избор на 
одборници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје и чл. 207 од Статутот на Оп-
штината Виница, Собранието на општината Виница 
на заедничката седница на обата собори, одржана 
на 1. II. 1Ѕ65 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-

ВИНА НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА 

I 
На 26 март 1965 година ќе се одржат избори 

за одборници на Соборот на работните заедници 
во изборните единици во кои се избрани одборници 
на две години а имено: бр. 1, 4, 7 и 8 ед групата 
стопанство, бр. 1 од групата просвета и култура и 
бр. 1 од групата јавни служби. 

На 28 март 1963 година ќе се одржат избори 
за одборници во Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници на две го-
дини а имено: бр. 2 Виница, бр. 4 - Виничка Кр-
шла, бр. 5 — Градец, бр. 8 — Истибани, бр. 9 -
Јакимово, бр. 12 — Крушево, бр. ""5 — Пеклани и 
бр. 13 — Лески. 

II 
Како ден ед кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета 10. Ц. 1935 
година. 

III 
Ова решение влегува во сила со донесувањето, 

а да се објави во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 01-363/1 
1 февруари 1965 година 

Виница 
Претседател 

на Собранието на општината 
Виниц,а, 

Благој Бојаџиски, с. р. 

45. 

На основа член 6 став 1 од Законот за избор 
на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/65), Собранието на општината Дебар 
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на ХХ1-та заедничка седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на ден 10. II. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ДЕБАР 

I 
На 26 март 1985 година Ле се одржат избори 

за одборници на Соборот на работните заедници 
во изборните единици во кои се избрани одбор-
ници на 2 години, а имено: 

А. ГРУПА СТОПАНСТВО 
1. Во подгрупата индустрија 

1. Изборна единица бр. 1 Индустрија за теписи 
„Новост" — Дебар избира 3 одборника; 

2. Изборна единица бр. 2 Ф-ка за гипс „Ра-
дика" — Дебар избира 1 одборник; 

3. Изборна единица бр. 3 „Кораб" — Дебар из-
бира 1 одборник; 

4. Изборна единица бр. 8 ТП „Маврово" — Де-
бар избира 1 одборник. 

2. Во подгрупата земјоделие 
1. Во изборна единица бр. 2 „Прогрес" — Дебар 

избира 2 сдборника; 

Б. ВО ГРУПА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 
1. Изборна единица бр. 1 Осмолетка „Братство-

единство" — Дебар избира 1 одборник; 
2. Изборна единица бр. 2 Осмолетка „Моша 

Пијаде" с. Папрадник избира 1 одборник; 

В. ГРУПА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНА 
1. Изборна единица бр. 1 „Дебарски бањи" -

Дебар избира 1 одборник; 
Г. ГРУПА ЈАВНИ СЛУЖБИ 

1. Изборна единица бр. 1 Општинско собрание 
- Дебар избира 1 одборник; 

2. Изборна единица бр. 2 ИВР - Дебар избира 
1 одборник; 

3. Изборна единица бр. 3 ЈНА - Дебар избира 
1 одборник; 

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори 
за одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници на 2 години, 
а имено: 

1. Изборна единица бр. 1 Први реон — Дебар 
избира 2 одборника; 

2. Изборна единица бр. 2 Втори реон — Дебар 
избира 3 одборника; 

3. Изборна единица бр. 3 Трети реон — Дебар 
избира 2 одборника; 

4. Изборна единица бр. 4 с. Баниште избира 
1 одборник; 

5. Изборна единица бр. 7 с. Баланци избира 
1 одборник; 

6. Изборна единица бр. 9 с. М. Папрадник из-
бира 1 одборник; 

7. Изборна единица бр. 12 с. Новак избира 1 
одборник; 

8. Изборна единица бр. 14 с. Косоврасти избира 
1 одборник; 

9. Изборна единица бр. 16 с. Могорче, Осој и 
Гари избира 2 одборник. 

II 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за прзземање одделни дејства се смета денот на 
донесувањето на ова решение. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето. 
Бр. 01-593/1 

10 февруари 1965 година 
Дебар 

Претседател 
на Општинското собрание, 

Абдул Војнику с. р. 

46. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен БОСНИЌ на 
СРМ" бр. 2/65) ,Собранието на ,општината Неготино 
на заедничката седница на Општинскиот собор и 
Соборот на работните заедници, одржана на ден 
10. И. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО 

I. 
На 26 март 1985 година ќе се одржат избори 

за одборници на Соборот на работните заедници 
во изборните единици во кои се избрани одборни-
ците на две години а имено: II, III и V изборна 
единица од подгрупата индустрија, трговија и за-
наетчиство; I, И, V, VI и VII изборна единица од 
подгрупата земјоделие; II изборна единица од гру-
пата просвета и култура I изборна единица од 
групата социјално-здравна; II изборна единица од 
групата на јавни служби. 

На 28 март 1С'65 година ќе се одржат избоди 
за одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници на две го-
дини а имено: III, V, VI, VII, IX, XI, XIII, 
XIV, XVIII, XX и XXI изборна единица. 

II. 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета денот на 
донесувањето на ова решение. 

III. 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето. 
Број 01-368 

12 февруари 1965 година 
Неготино 

Претседател 
на Собранието на општината Неготино, 

Јордан Јордановски, с. р. 
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47. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Г р̂ад 
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" број 15/63 и 2/65) и член 190 од Статутот на 
Општината Штип („Службен гласник на Општи-
ната Штип број 2/64), Собранието на општината 
Штип на заедничката седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на ден 10 февруари 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА ОПШТИНАТА ШТИП 

I 
На 26 март 1965 година ќе се одржат избори за 

одборници на Соборот на работните заедници во 
изборните единици во кои се избрани одборници на 
две години и тоа' 

1. во групата стопанство, подгрупата инду-
стрија во изборните единици под број III, IV, V, VI, 
IX, X, XII, XV и XVIII; 

2. во групата стопанство, подгрупата земјоде-
лие во изборните единици под број XVIII. XX, 
XXI, XXII и XXIV; 

3. во групата просвета и култура во изборните 
единици под број II и IV; 

4. во социјално-здравствената група во избор-
ните единици под број I и III; 

5. во групата јавни служби во изборната еди-
ница под број III. 

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори 
за одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници на две го-
дини и тоа: во изборните единици под број I, III, 
VI, VIII, X, XI, XIII, XV, XVII, XIX, XX, XXIII, 
XXVI, XXVIII и XXX. 

II 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета денот на 
донесувањето на ова решение. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Број 01-1394/1 
Штип 

Претседател 
на Собранието на општината Штип, 

Кангалов Љупчо, с. р. 

48. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/65) и член 174 од Статутот на општи-
ната Кичево, Собранието на општината Кичево на 

заедничка седница на Општинскиот собор и Собо-
рот на работните заедници, одржана на 5 фе-
вруари 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО 

Се распишуваат избори на една половина на 
одборниците на Општинското собрание на општи-
ната Кичево кои ќе се! одржат во текот на месец 
март 1965 година. 

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори 
за одборници на Соборот на работните заедници 
во изборните единици во кои се избрани одборници 
на две години и тоа: 

I. Во групата стопанство: 
а) во подгрупата индустрија во изборните еди-

ници број 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 12; 
б) во подгрупата земјоделие во изборните еди-

ници број 15, 16, 18 и 20; 
2. Во групата просвета и култура во изборните 

единици број 1, 2 и 4; 
3. Во групата на јавни служби во изборните 

единици број 1 и 4. 
На 28 март 1965 година ќе се одржат избори 

за одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници на две го-
дини и тоа: број 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 
23, 24, 26, 28, 30 и 31. 

Како, ден од кој почнуваат да течат роковите 
за преземање одделни дејства се смета денот од 
донесувањето на ова решение. 

Ова решение влегува во сила на 10 Февруари 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-633/1 
13 февруари 1965 година 

Кичево 
Претседател 

на Собранието на општината Кичево, 
Дип. инж. Трајко Апостолоски, с. р. 

49. 
На основа чл. 6 став 1 од Законот за избор на 

одборници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 2/65), Собранието на општината Кочани на за-
едничката седница на Општинскиот собор и Собо-
рот на работните заедници, одржана на ден 29.1. 
1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

С,ОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КОЧАНИ 

I 
На 26 март 1965 година ќе се одржат избори 

за одборници на Соборот на работните заедници 
во изборните единици во кои се избрани одборници 
на две години, а имено: 

1. Во подгрупата индустрија во изборните еди-
ници: 4, Б, 6, 9, 10, 12, 14 и 15. 
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2. Во подгрупата земјоделие во изборните еди-
ници 1, 2 и 3. 

3. Во групата просвета и култура во изборните 
единици 1, 5 и 7. 

4. Во социјално-здравната група во изборната 
единица бр. 2. 

5. Во 'групата јавни служби во изборната еди-
ница бр. 

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори 
за одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници на две го-
дини, а имено: во изборните единици бр. 1, 2, 3, 9, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 29 и 36. 

II 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета денот нг 
донесувањето на ова решение. 

III 
Решението влегува во сила со донесувањето. 

Бр. 01-1103/1 
29 јануари 1965 година 

Кочани 
Претседател 

на Собранието на општината Кочани, 
Михајло Арсов, с. р. 

50. 
На основа член 6 ст. 1 од Законот за избор на 

одборници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 2/65), Собранието на општината Прилеп на заед-
ничката седница на Општинскиот собор и Соборот 
на работните заедници, одржана на 10. И. 1965 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП 

I. Се распишуваат избори за одборници на Со-
бранието на општина Прилеп. 

II. Изборите за одборници во Општинскиот со-
бор на Собранието на општина - Прилеп ќе се одр-
жат на 28 март 1965 година. 

III. Изборите за одборници во Соборот на ра-
ботните заедници на Собранието на општина При-
леп ќе се одржат на 26 март 1965 година. 

IV. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејства се сме-
та денот на донесувањето на ова решение. 

Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 01-367/1 
10 февруари 1965 година 

Прилеп 
Претседател 

на Собранието на општината Прилеп, 
Инж. Кирил Бисероски, с. р. 

51. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/63 и 2/65), Собранието на општината 
Валандово на заедничката седница на Општин-
скиот собор и Соборот на работните заедници, 
одржана на ден 10. II. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ ВАЛАНДОВО 
I 

На 26 март 1965 година ќе се одржат избори 
за одборници на Соборот на работните заедници 
во изборните единици во кои се избрани одборници 
на две години во групата стопанство — подгрупа 
земјоделие, а имено: 

Изборна единица број 1 во која се избираат 
7 одборника а ги опфаќа Земјоделското стопанство 
„Анска Река" со припоените земјоделски задруги 
„Цветан Димов" — село Пирава, „Црвена Звезда" 
— с. Јосифово, „11 октомври" — Валандово, „Ви-
но југ" и Водна заедница — Валандово. 

2. За подгрупа индустрија 
Изборна единица број 1 во која се избира 1 

одборник а ги опфаќа работните организации: „Ан-
гропромет" — Валандово, „Угостител" — Валан-
дово. продавницата „Жито Македонија", продавни-
ците за кондури „Слога", „Берово", „Легура" сите 
од Валандово. 

3. Изборна единица број 4 во која се избира 
1 одборник а ги опфаќа работните организации: 
Градежното претпријатие „Бигор", Комуналната 
управа, Столарското претпријатие „Обнова", ,.Шум-
ското стопанство и приватни занаетчии. 

4. Група социјално-здравствена 
Изборна единица број 1 во која се избираат 

2 одборника а ги опфаќа Здравствениот дом и 
Општинската аптека. 

II 
На 28 март 1965 година ќе се одржат избори 

за одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се избрани одборници на две го-
дини а имено: 

1. За изборната единица број 1 Валандово се-
верно од улицата „Маршал Тито" во која се изби-
раат 4 одборника. 

2. За изборната единица број 4 во населените 
места село Јосифово и Терзели во кои се избираат 
2 одборника. 

3. За изборната единица број 5 во која се изби-
раат 2 одборника а ги опфаќа селата Градец, Удо-
во, Башали и Плавуш. 

4. За изборната единица број 6 во којасеизби-
рат 2 одборника а ги опфаќа селата Брајковци и 
Балинци. 

5. За изборната единица број 8 која го опфаќа 
селото Грчиште се избира 1 одборник. 

III 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета денот на 
донесувањето на ова решение. 



Стр. 114 — Бр. б СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 февруари 1965: 

IV 
Ова решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување. 
Број 373/1 

10 февруари 1963 година 
Валандово 

Претседател 
на Собранието на општината Валандово, 

Димитар Кусемилев, с. р. 

52. 
На основа чл. 6 од Законот за избор на одбор-

ници на општинските собранија и Градското со-
брание на Скопје, Собранието на општината Кра-
тово кг. заедничката седница на Општинскиот собор 
и Соборот на работните заедници, одржана на 
10. II. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА ОПШТИНАТА КРАТОВО 

I 
На 26 март 1965 година ќе се одржат избори 

за одборници на Соборот на работните заедници 
во изборните единици во кои се избрани одборници 
на две години а имено: 

А. Во групата стопанство 
а) Во подгрупата индустрија 

1. Изборна единица број 1 во која се избираат 
4 одборници ја опфаќа работната организација 
Рударско претпријатие силекс „Црни Врв" - Кра-
тово. 

б) Во подгрупата земјоделство 
- 1. Изборна единица број 1 во која се избираат 

5 одборници ја опфаќа работната организација 
Земјоделска задруга „Гоце Делчев" с. Туралево, 
припоена кон Земјоделска задруга „Ударник" од 
с. Крилатица. 

2. Изборна единица број 2 во која се избираат 
4 одборници ја опфаќа работната организација 
Земјоделска задруга „Нова Македонија" с. Стра-
цин. 

Б. Во социјално-здравствената група 
1. Изборна единица број 1 во која се избираат 

2 одборника ги опфаќа установите: 1. Специјал-
ната болница за ТБЦ — Кратово, 2. Здравствената 
станица — Кратово, 3. Народната аптека „Здравје" 
— Кратово и 4. Комуналниот завод за социјално 
осигурување — Куманово — Испостава Кратово. 

На 28 март 1965 година ќе се одржат избори 
за одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици во кои се Избрани одборници на две го-
дини а имено: 

1. Изборна единица број 2 во која се избира 
1 одборник и ги опфаќа населените места Нежи-
лово и Каврак. 

2. Изборна единица број 4 во која се избира 
1 одборник и ги опфаќа населените места Кнежево 
и Емирица. 

3. Изборна единица број 5 во која се изби-
раат 2 одборника и ги опфаќа населените места 
Шлегово и Приковци. 

4. Изборна единица број 6 во која се избира 
1 одборник и ги опфаќа населените места Луково, 
Куново и Близанци. 

5. Изборна единица број 9 во која се избира 
1 одборник и го опфаќа населеното место Крила-
тица. 

6. Изборна единица број 11 во која се избира 
1 одборник и ги опфаќа населените места Топо-
ловиќ и Кетеново. 

7. Изборна единица број 12 во која се избира 
1 одборник Л го опфаќа населеното место Фили-
повци. 

8. Изборна единица број 15 во која се изби-
раат 2 одборника и го опфаќа населеното место 
Шопско Рудари. 

9. Изборна единица број 18 во која се изби-
раат 2 одборника и го опфаќа населеното место 
Страцин. 

10. Изборна единица број 20 во која се избира 
1 одборник и го опфаќа населеното место Горно 
Кратово. 

11. Изборна единица број 22 во која се избира 
1 одборник и го опфаќа населеното место Желез-
ница. 

12. Изборна единица број 23 во која се избира 
1 одборник и го опфаќа населеното место Татомир. 

II 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета денот на 
донесувањето на ова решение. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 02-580 
10 февруари 1965 година 

Кратово 
Претседател 

на Собранието на општината Кратово, 
Инж. Саво Голубовски, с. р. 

53. 
На основа член 6 од Законот за избор на од-

борници на општинските собранија и Градското 
собрание на Скопје, Општинскиот собор и Соборот 
на работните заедници на Собранието на општи-
ната Македонски Брод на ХШ-та заедничка сед-
ница, одржана на 10. И. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА МАКЕДОН-

СКИ БРОД 

1. Се распишуваат избори за одборници на 
Собранието на општината Македонски Брод во 
изборните единици во кои мандатот на одборни-
ците е утврден на две години. 
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2. Изборите за одборници на Општинскиот 
собор ќе се одржат во следните изборни единици: 

ЗА ОПШТИНСКИОТ СОБОР 
1. Изборна единица број 1 во која се избира 

1 одборник, во селата: Белица и Модришта. 
2. Изборна единица број 3 во која се избира 

1 одборник, во селата: Волче и Битово. 
3. Изборна единица број 5 во која се избира 

I одборник, во селата: Брест и Рамне. 
4. Изборна единица број 6 во која се избира 

1 одборник, во селата: Брод, Требино и Суви Дол. 
5. Изборна единица број 7 во која се избира 

1 одборник, во селото Горно Ботушје. 
6. Изборна единица број 9 во која се избира 

1 одборник, во селата: Девич, Грешница и Сла-
тина. 

7. Изборна единица број 11 во која се избира 
1 одборник, во селата: Долни Манастирец, Горни 
Манастирец, Драгов Дол и Инче. 

8. Изборна единица број 13 во која се избира 
1 одборник, во селата: Ижишта, Дворци и Ореоец. 

9. Изборна единица број 15 во која се избира 
1 одборник во селото Крапа. 

10. Изборна единица број 16 во која се избира 
1 одборник, во селата: Локвица и Вир. 

11. Изборна единица број 17 во која се избира 
1 одборник, во селата: Лупште и Зркле. 

12. Изборна единица број 19 во која се избира 
1 одборник, во селото Пласница. 

13. Изборна единица број 21 во која се избира 
1 одборник, во селата: Растеш и Заград. 

14. Изборна единица број 23 во која се избира 
1 одборник, во селата: Ковач, Самоков и Ковче и 

15. Изборна единица број 25 во која се избира 
1 одборник, во селата: Тополница, Томино Село и 
Сушица. 

3. Изборите за одборници во Соборот на ра-
ботните заедници ќе се одржат во следните из-
борни единици: 

- ВО СОБОРОТ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

А. Во групата стопанство 
— Во подгрупата индустрија 

1. Изборна единица број 1 во КОЈ а се избираат 
2 одборника во Претпријатието за откуп и обра-
ботка на тутун „Треска" - Одделение за фермен-
тација - Македонски Брод. 

2. Изборна единица број 2 во која се избира 
1 одборник во Претпријатието за откуп и обра-
ботка на тутун — Одделение сортирани — Маке-
донски Брод. 

3. Изборна единица број 3 во која се избираат 
2 одборника во Шумското цроизводително прет-
пријатие „Сандански" - Македонски Брод. 

4. Изборна единица број 4 во која се избира 
1 одборник во Трговското претпријатие „Бушова 
Чешма" во Македонски Брод. 

5. Изборна единица број 6 во која се избира 
1 одборник во работните единици од сите занает-
чии од општествен и приватен сектор. 

— Во подгрупата земјоделие 
1. Изборна единица број 1 во која се избира 

1 одборник го Земјоделската задруга „Млад задру-
гар" и Ветеринарната станица во Македонски Брод. 

2. Изборна единица број 3 во која се избира 
1 одборник во Земјоделската задруга „Лешница" 
— село Локвица. 

3. Изборна единица број 3 во која се избира 
1 одборник во Земјоделската задруга „Треска" — 
село Модриште и 

4. Изборна единица број 7 ЕО која се избира 
1 одборник во Земјоделската задруга ,,Напредок4' 
— село Самоков. 

Б. Во групата на просвета и култура 
1. Изборна единица број 1 во која се избира 

1 одборник во Осмогодишното училиште Самоков 
и Раст-еш и основните четиригодишни училишта ЕО 
селата: Зркле, Лупште, Бенче, Звечен, Брест, Рам-
не, Косово, Требовле, Здуње, Долно Ботушје, Гор-
но Ботушје, Битово и Волче. 

2. Изборна единица број 3 во која се избира 
1 одборник во осмогодишните училишта во: Ма-
кедонски Брод, Локвица, Пласница и четири-
годишните училишта: Црешнево, Вир, Крапа, 
Сланско, Девич, Грешница, Латово, Русјаци и 
Ижишта. 

В. Во социјално"здравствената група 
1. Изборна единица број 1 во која се избира 

1 одборник, во Здравствениот дом во Македонски 
Брод и испоставата на Комуналниот завод за со-
цијално осигурување — Македонски Брод. 

Г. Група на јавни служби 
1. Изборна единица број 1 во која се избира 

1 одборник во Собранието на општината Маке-
донски Брод, Општинскиот одбор на ССРНМ, ОПК 
на СКЈ — Македонски Брод, Испоставата за за-
болување на работници — Брод, станиците на 
Каро дната милиција во Брод, Самоков и Здуње. 

4. Изборите за одборници во Соборот на ра-
ботните заедници од страна на работните луѓе ќе 
се одржат на 26. III. 1965 година. 

5. Изборите за одборници во Општинскиот со-
бор од страна на избирачите ќе се одржат на 
28. III. 1965 година. 

6. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање на одделни изборни дејства се 
смета 10. И. 1965 година. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 03-433/1 
10 февруари 1965 година 

Македонски Брод 
Претседател 

на Собранието на општината 
Македонски Брод, 

Венче М. Станкоски, с. р. 
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Огласен дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти на СРМ, со решението бр. 20-24309/1 од 31 де-
кември 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Карчов Трајко, роден на ден 18 фе-
вруари 1924 година во Штип, од татко Стојан и 
мајка Пандурка, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Дериволов Трајчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (57) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-23286/1 од 23 де -
кември 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Думалоски Богомил, роден на ден 
17 ноември 1945 година во село Полчиште, Битол-
ско, од татко Стојко и мајка Ана, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Мирко. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-23474 од 24 де-
кември 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Апостолов Александар, роден на ден 
11 ноември 1932 година во село Попадија, Титов-
велешко, од татко Јефрем и мајка Мара, така што 
во иднина личното име ќе му гласи Ристовски 
Цанде. 

Промената на личното име на Апостолов Алек-
сандар се протегнува и на малолетните му деца, 
и тоа: Апостолов Живко, роден на 5 август 1955 
година во Титов Велес и Апостолов Спасе, роден 
на ден 20 мај 1958 година во Титов Велес, така 
што во иднина фамилијарното име на децата ќе 
им гласи Ристовски. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17344/1 од 
13 октомври 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Ивановска Илинка, родена на ден 
25. VII. 1951 година во село Битуше, Тетовска око-
лија, од татко Вељо и мајка Драгана, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Виолета. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (61) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-23213/1 од 23 де-
кември 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Петревски Петре, роден на 
ден 2 октомври 1922 година во село Иванчишта, од 
татко Стојан и мајка Ратка, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Мојсовски. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-23214/1 од 23 
декември 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Ристески Никола, роден на 
ден 6 декември 1914 година во село Лескоец, од 
татко Јаким и мајка Марија, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Надевски. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-64/1 од 9 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Велјановски Здраве, роден на ден 13 
септември 1922 година во село Велушина, општина 
Битола, од родители: татко Васил и мајка Велика, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
Илчевски Здравко. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-23910/1 од 30 
декември 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Атанасковиќ Пренко, роден 
на 10 октомври 1937 година во село Јасен, Витина, 
од татко Атанасковиќ Марко и мајка Петра Ата-
насковиќ, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Милан. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-20265/1 од 23 
ноември 1964 година, ја одобри цромената на ро-
деното име на Ставревски Трајко, роден на ден 
14 септември 1941 година во село Лисиче, од татко 
Ставревски Милан и мајка Тодора, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Драган. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (67) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-18238/1 од 28 ок-
томври 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Монева Нада, родена на ден 6 фе-
вруари 1958 година во Кратово, од татко Монев 
Стојмир и мајка Верка, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Фона. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (62) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-320/1 од 9 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Младенов Најден, роден на ден 2 март 
1946 година во село Драгоево, Штипско, од татко 
Милан и мајка Наза, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Ацо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (68) 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка по тужба-
та на Вескова Мицева Вера од Скопје, ул. „800" 
бр. 2, против тужениот Јане Весов од село Кру-
шораци, околија Леринска, Егејска Македонија, а 
сега со непознато место на живеење, за утврду-
вање на брак. 

Се повикува лицето Јане Весов, со непознато 
место на живеење, да се јави во Окружниот суд 
во Скопје или да даде точна адреса во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот. Во противно 
ќе му биде поставен старател, согласно член 46 
од ОЗС. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1328/64. 
(60) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7. X. 1963 година, рег. бр. 13/63, книга II, е запи-
шана под фирма: Станбена задруга „Граѓевинар" 
— Охрид. Предмет на работењето на задругата е 
да изработува програма за задружна изградба на 
станбени згради, да изнајде најпогодни и најеко-
номични форми во реализацијата и работата зг 
изградба на станбени згради во сопствена режија 
и во кооперација со матичните претпријатија, да 
набавува благовремено земјишни парцели за из-
градба на станови, да развива секаква дејност поч-
нувајќи од собирање на штедни влогови и со по-
мош на заедницата па до изградба со што се овоз-
можува побрзо, поекономично и поефтино граде-
ње на станови, да осигура потребни финансиски 
средства за работа на задругата. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
Задругата ќе ја потпишуваат Макеларски Лев-

ко и Маневски Богоја. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 340/63. (405) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. П. 1964 година, рег. бр. 5/56, книга И, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп на Тр-
говското претпријатие „Народен магазин" од При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на сите видови радиоапарати, транзи-
стори," грамофони, телевизори, расветни тела, фри-
жидери, електрични шпорети, прахосмукалки, ма-
шини за перење, телефонски апарати, бојлери, 
шивачки машини, електрични пегли, кади, комби-
нирани казани за купатило и батерии за купатило 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Народен магазин" од Прилеп. 

Раководител на продавницата е Богоевски Јор-
дан, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 59/64. (412) 

Бр. в - Стр. 101 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. ХП. 1963 година, рег. бр. 20/63, книга I, се за-
пишани под фирма: Рудници за експлоатација 
и оплеменување на неметали „Партизан" од При-
леп. Предмет на работењето на рудниците е: екс-
плоатација и оплеменување на кизелгур, фелопат, 
кварц, дистен и украсен камен, мермер и оникс. 

Рудниците се основани од Самостојниот погон 
со одлука на Работничкиот совет на Претприја-
тието „Партизан" од Прилеп бр. 1314 од 13. XII 
1963 година, а со решението на Собранието НР 
општината Прилеп бр. 1253/2 од 15. XII. 1963 година 
е конституирано. 

Рудниците ќе ги потпишува Коле Виј ачески, 
досегашен директор на самостојниот погон „Рудар" 
од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 410/63. (413̂  

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. X. 1963 година, рег. бр. 19/55, книга II, е запи-
шана под фирма: Угостителска единица-менза при 
Земјоделската задруга „Орде Чопела", с. Варош, 
Прилеп. Предмет на работењето на мензата е: уго-
стителски услуги за своите работници-членови на 
задругата. 

Мензата е основана од Земјоделската задруга 
„Орде Чопела" од с. Варош. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 357/63. (414) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22.1.1964 година, рег. бр. 8/55, книга И), е запи-
шана под фирма: Продавница бр. 17 во Прилеп 
на Трговското претпријатие „Текстил" од Прилеп. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на теписи, гарнитури, патеки, прекривани, 
ќебиња, декор платно и штоф, мебел штоф, чипка, 
ѕидњаци, столњаци, мушами за маси, мушами за 
патос и гуми, брисачи, постели, јоргани, јамболии 
и платно за сонце. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстил" од Прилеп. 

Раководител на продавницата е Илиески Алек-
сандар, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 21/64. (416) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1963 година, рег. бр. 16/63, книга I, е за-
пишан под фирма: „Електромакедонија" — Скопје, 
дистрибутивно производен погон, со седиште во 
Прилеп. Предмет на работењето на погонот е: 
дистрибуција на електрична енергија која што оп-
фаќа: купување и цродажба на електрична енер-
гија и експлоатација и одржување на електроенер-
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гетските постројки во состав на претпријатието; 
производство на електрична енергија во електрич-
ни централи што се во состав на претпријатието 

Споредна стопанска дејност: изградба, рекон-
струкција и ремонт на електроенергетски објекти 
и електрични инсталации; изработка и поправка 
на електроенергетска опрема и постројки; електро-
инсталатерски работи; изработка на техничка ин-
вестициона документација и инвестициони про-
грами. 

Погонот е основан од поранешното Дистрибу-
тивно претпријатие — Битола, споено со други 
електродистрибутивни претпријатија во „Електро-
Македонија" — Скопје, со акт бр. 09-1325/1 од 
18. VI. 1963 година. 

Погонот ќе го потпишуваат Илија Боцевски, 
директор, и Миле Алимаскоски, шеф на сметко-
водството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 358/63. (417) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29.1.1964 година, рег. бр. 4/57, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница „Современ дом" од 
Прилеп на Шумското индустриско претпријатие 
„Црн Бор" — Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на готов намештај што 
го произведува основачот, а поради дополнение на 
асортиманот и продажба на федер мадраци, сто-
лици, кујни, маси и друга дрвна галантерија. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Црн Бор" — Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Радосављевиќ Јелица. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 25/64. (419) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. VI. 1963 година, рег. бр. 9/63, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен на Прет-
пријатието „Гуро Салај" од Лесковац. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на лесна 
и тошка конфекција, како и трикотажа како до-
полнителен производ. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Гуро Салај" — Лесковац. 

Раководител на продавницата е Богоевски 
Бранко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 235/63. (420̂  

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 54, страна 139, е запишано1 под фирма: 
Трговско претпријатие за текстил, галантерија, 
кожи, гума, парфимерија и др. на големо и мало 
„Текстилпромет" од Куманово — Продавница во 
Куманово. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на електрични уреди и тоа: 
Фрижидери, елетрични шпорети, перачки, усиси-
вачи, шивачки машини и плински уреди. 

24 февруари 1965: 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Текстилпромег" 
— Куманово, а согласно со решението на Собра-
нието на општината Куманово број 04-1374/1 од 
1. II. 1964 година. 

РакоЕодител на продавницата е Стојановски 
Благојев Живко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 117/64. (317) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
рег. бр. 5/59, книга IV, е запишана под фирма' 
Продавница број 7 во Ресен на Претпријатието 
„Пелистер" од Ресен. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на индустриски произ-
води — конфекција што ги произведува Претпри-
јатието „Пелистер" од Ресен, како и плетена стока 
од други производители што служи за дополне-
ние асортиманот на продавницата. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Пелистер" — Ресен. 

РгкоЕодител на продавницата е Благој Кита-
новски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 293/63. (423) 

Окружниот стопански суд во Битола об1авува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19. IX. 1963 година, рег. бр. 54/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница во село Мисло-
дежда на Земјоделската задруга „Црвена ѕвезда4 

од село Глобочица. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на животни намирници и 
предмети за домашна потреба. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Црвена ѕвезда" од село Глобочица. 

Раководител на продавницата е Сефер Џил-ч, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да јч 
потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 317/63. (425) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. УШ. 1063 година, рег, бр. 1/57, книга Ш, е 
запишана под фирма: Погонска единица — делов-
на во Струга на Производителите услужно и за-
на отчиско претпријатие „Единство" од Струга 
Предмет на работењето на погонската единица е: 
автомеханичарски занает, металопреработузачка 
струка. 

Погонската единица е основана од Претприја-
тието „Единство" — Струга. 

Раководител на погонската единица е Скепа-
роски Крсте, а ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 279/63. (427) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. ХП. 1963 година, рег. бр. 1/57, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Работилница во Струга на За-
наетчиското претпријатие „Единство" од Струга. 
Предмет на работењето на работилницата е: ра-
дио-механичарска и електромеханичарска: изра-
ботка, поправка, одржување на сите видови ра-
дисапарати, мултипликатори, дитектори, разглас-
ни станици, магнетофони, помали антенски и дру-
ги радиоуреди и на сите апарати и уреди за ви-
сскофреквентна струја, промена на отпорот, кон-
дензат орите и радио цевките, премотување на ка-
леми на мрежни и излезни трансформатори, по-
правка на скали и други механичарски делови и 
нивно регулирање. 

Работилницата е основана од Претпријатието 
„Единство" — Струга, а согласно со одобрението 
на Собранието на општината Струга број 07-6592/1 
од 1..Х1. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Стефан Ди-
мовски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 368/63. (429) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 826, страна 949, книга Ш, е запишана под 
фирма: Градежно претпријатие „Ратко Митровиќ 
од Белград — Работничка меша во Скопје (во 
просториите на работниците од градилиштето на 
улица „711" населба „Вардар"). Предмет на ра-
ботењето на мензата е: припремање исхрана на 
работниците, а исто така ќе се точат алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Градежното претпријатие „Ратко Митровиќ од Бел-
град, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Кисела Вода — Скопје број 
03-3405 од 21. IV. 1959 година. 

Работничката менза ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат Јовановиќ Михајло, 
раководител, и Павловиќ ѓорѓе, шеф на сметко-
водството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 167/64. (436; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 831, книга Ш, е запишан под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Вапила" од Ско-
пје - Киоск во Скопје, ул. „577". Предмет на ра-
ботењето на киоскот е: продажба на слаткарски 
производи, таан алва, локум, шеќерни производи; 
продажба на бело печиво и бурек, припремање на 
чај, црно и бело кафе, трговски стоки; продажба 
на пиво и останати производи од пиварска индус-
трија. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Слаткарското претпријатие „Ванила" — Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Саат Кула - Скопје број 03/1-5076 од 10. Ш 
1964 година, 

Бр. в - Стр. 101 

Раководител на киоскот е Ушлиновски Павле. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во СкЈПје, Фи 
бр. 162/64. (437) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 831, книга НЕ, е запишан под 
фирма: Слаткар^о претпријатие „Вапила" ед Ско-
пје - Киоск во Скопје, улица „577" (раскрсниц.и 
на Железарницата). Предмет на работењето на 
киоскот е: продажба на слаткарски производи — 
таан алва, локум, шеќерни производи, продажба 
на бело печиво и бурек, припремање на чај црно 
и бело кафе, трговска стока, продажба на пиво и 
останати производи од пиварска индустрија. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Слаткарското претпријатие „Ванила" од Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Саат Кула - Скопје број 03/1-5075 од 10. Ш 
1964 година. 

Раководител на киоскот е Павле Ушлиновски 
Киоскот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 170/64. (438) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, страна 819, книга I, е запишана под 
фирма: Трговско мешовито претпријатие на мало 
„Бело Езеро" од село Жеровјане — Продавница 
број 28 во село Долни Челопек. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на мало ме-
шовити индустриски стоки и колонијални произ-
води. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
„Бело Езеро" од село Жеровјане, а согласно со 
решението на Собранието на општината Жеровјане 
број 04-420/1 од 9. Ш 1964 година. 

Раководител на продавницата е Синани Имер. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 164/64. (448; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 827, серија бр, 955, книга Ш, е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие за промет со 
обувки од гума, каучук и пластични маси на го-
лемо „Обуќа" од Белград — Продавница во Ско-
пје, улица „106а" бр. 13. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало на сите ви-
дови обувки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Обуќа" од Бел-
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град, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кале — Скопје број 143 од 20. П. 1964 
година. 

Раководител на продавницата е Матиќ Драган. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува Никола Ружиќ, главен директор ич 
претпријатието, во границите на овластување!с 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 132/64. (460) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 278, страна 809, е запишан под фирма: 
Занаетчиско претпријатие за сода-вода, безалко-
холни пијалоци, мраз, слаткарски производи и 
печиво „4 јули" — Титов Велес — Киоск во Ти-
тов Велес, улица „Алексо Демниев". Предмет на 
работењето на киоскот е: продажба на безалко-
холни пијалоци, слаткарски производи и печиво. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Занаетчиското претпријатие „4 јули" — Титов 
Велес, а согласно со решението на Собранието на 
општината Титов Велес бр. 03-2564 од 17. Ш. 1961 
година. 

Раководител на киоскот е Гурова Вера. 
Киоскот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 169/64. (446) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Петровиќ, Скопје, (3908) 

Работна книшка издадена од Бирото за по-
средување на трудот — Скопје на име Цветаноски 
Трајан, Скопје. (3909) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка В. Симеоновска, Скопје 

Здравствена легитимација на име Хасиба Де-
мир, Скопје. (3911/ 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Штип 
на име Кирил Т. Милчев, Скопје. (3912) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Авдо Шеќовиќ, Скопје. (3913) 

Свидетелство за завршен матурски испит из-
дадено од Гимназијата „Климент Охридски" — 
— Охрид на име Кирил Кичеец, ул „Самуилова" 
бр. 80, Охрид, (3914) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил Сеј фула, Скопје. (3915) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Стиф Наумов" — Скопје 
на име Нада Плеша, Скопје. (3916) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Плеша, Скопје. (3917) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лепосава Пиперковска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Денко Теодосиевски, Скопје. (3919; 

Работна книшка бр. 15351, издадена од Титов 
Велес на име Панче Јорданов, ул. „Јовче Чучук1 

бр. 28, Титов Велес. (3920) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Елена Ѓорѓиева, Скопје. (3921) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Тодор В. Китановски,, 
с. Г. Соње, Скопје. (3922) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рауф Абдула, с. Кондово, Скопје. 

(3923) 
Здравствена легитимација бр. 232359, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Татијана Тодорова, Ско-
пје. (3924) 

Здравствена легитимација бр. 36888, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Јове Петрески, с. 
Железна Река, Гостивар. (3925) 

Работна книшка бр. 9026, издадена од ГНО — 
Куманово на име Ливанта Бошковска, ул. „Вук 
Караџиќ" бр. 42, Куманово. (3926) 

Здравствена легитимација на име Кита Јован-
чев,а Иванова, с. Црешево, Скопје. (3927) 

Здравствена легитимација бр. 1030, издадена 
од ЗСО — Битола на име Мијо Кочов Мијовски, с. 
Гнеотино, Битолско. (3928) 

Работна книшка рег. бр. 2064, серија бр. 305085, 
издадена од Црилеп на име Стеван Колески, с. Ма-
ло Рувци, Прилеп. (39^9) 

Диплома за мала матура со IV клас на име 
Живко К. Петровски, ул. „Страшо Симонов" бо. 
1, Куманово. (3930) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кум,аново на име Иван Стоилковиќ, ул. „Доне 
Божинов" бр. 11, Куманово. 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Кавадарци на име Цвета Павлева 
Ичева, с. Сопот, Кавадарци. (3932) 

Здравствена легитимација бр. 46475, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Андреја Бојшански, 
с. Галичник, Гостивар. (ЗЅЗЗ) 

Здравствена легитимација бр. 34081, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Христивоје Николоски, 
с. Балиндол, Гостивар. (39344 

Здравствена легитимација бр. 1994 на име 
Стојна Качева, с. Лезово, Кочани. (3935) 

Свидетелство за завршено VIII одделение бр. 
50, издадено од Осумгодишно^ основно училиште 
„Пецо Даскалот" — с. Долнени на име Блага Пе-
трева Китаноска, с. Долнени, Битолско. (3936^ 

Здравствена легитимација бр. 5385, издадена 
од ЗСО — Битола на име Спире Ристе Кицевски, 
с. Цапари, Битола. (3937) 

Здравствена легитимација бр. 2202 на име 
Александра Мијал. Талевска, с. Граешница, Би-
тола. (3938) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Светислав Танаскоски, Прилеп. 

(3939) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Блаже Илијески, ул. „Цане Ко-
њарец41 бр. 109, Прилеп. (3940) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Реџо М. Демировски, ул. „Н. Ре-
волуција" бр. 12, Куманово. (3941) 

Свидетелство за завршено VIII одделение бр. 
24, издадено од Осмолетката с. Враготурце на име 
Бранко Величков Спасовски, с. Враготурце, Ку-
маново. (3942) 

Здравствена легитимација бр. 55931, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Веса Камчева, с. Ро-
соман, Титов Велес. (3943) 

Работна книшка рег. бр. 696, серија бр. 278361, 
на име Асан Фејзули, с. Требиште, Тетовско. (3944; 

Работна книшка бр. 2/11070, издадена од Ча-
нак на име Радосава Видоје Савковиќ, с. Фалише, 
Тетовско. . (3945) 

Здравствена легитимација бр. 61033, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Петар Грков, ул. „399", 
I згр., II улаз, 10 стан, Скопје. (3946) 

Здравствена легитимација бр. 50383, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Верка Трајкова Ла-
зова, с. Росоман, Т. Велес. (3947) 

Здравствена легитимација на име Нада Лал-
кова, ул. „Словенска" бр. 5, Кавадарци. (3948) 
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Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Кочо Рацин" — с. Блатец 
на име Ангел Петруш Ѓоргиев, ул. „М. Тито" бр. 
63, с. Виница, Кочанско. (3949) 

Здравствена легитимација на име Асман В. 
Реџај, Скопје. (3950) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
издадена од Осмолетката „Моша Пијаде" — Ѓ. 
Петров на име Владо 3. Тофиловски, Ѓ. Петров, 
Скопје. (3951) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
'Скопје на име Марика Балдаџиева, Скопје. (3952) 

Работна книшка бр. 4115, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Томе 
Стојановски, с. Маџари, Скопје. (3953) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангел Петровски, Скопје. (3954) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Илија Тре-
невски, Скопје. (3955) 

Диплома бр. 236 за завршен Природно матема-
тички факултет — група физика во Скопје на име 
Јожица Худомаљ, Скопје. (3956) 

Земјоделски здравствени легитимации издаде-
ни од ЗСО — Скопје на име Александар Трајков-
ски и дете Љубе Велковски, Скопје. (3957) 

Здравствена легитимација бр. 139652, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Владимир Стојановски. 
Скопје. (3958) 

Воена книшка издадена од Сараево на има 
Милутин Петковски, Скопје (3959) 

Патни лист за странци бр 19/64, издаден од 
СВР — Битола на Демир, жена Зера, син Ибраим, 
ќерка. Абиба и син Реџеп, сите Тунтески, с. Ла-
жани, Прилеп. (3960) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мухарем Шкрејта, Скопје. (3961) 

Здравствена легитимација бр. 140445, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Нусрет Џ. Мемедовски, 
Скопје. (3962) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамиза Мемед ова, Скопје. (3963) 

Здравствена легитимација бр. 8264 издадена 
од ЗСО - Дебар на име Фана Трајкоска, Скопје. 

(3964) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Бранко Станковски, Скопје. (3965) 
Воена книшка на име Јован Тодора Јованов, 

ул. „Партизанска" бр. 2, Неготино. (3966) 
Работна книшка рег. бр. 20164, серија бр. 316330 

на име Самедин Рашид Сулејмани, ул. „Таќу Ди-
митровски" бр. 17, Битола. (39^7) 

Воена книшка на име ѓорѓи М. Краварски, с. 
Буково, Битола. (3968) 

Здравствена легитимација бр. 4187, издадена 
од КЗСО - Филијала - Кр. Паланка на име Насе 
Алексов Крстовски, с. Мож див јак, Кр. Паланка. 

(3969) 
Дозвола за оружје бр. 360, издадена од СВР — 

Охрид на име Љубомир ѓорѓијоски, с. Поповец, 
Кичево. (3970̂  

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Неготино на име Марија Трпкова, ул. 
„Петар Мусев" бр. 13, Гевгелија. (3971) 

Здравствена легитимација на име Марија Апо-
стол Јурукова, ул. „Лазо Мицев" бр. 34," Кава-
дарци. (3972) 

Здравствена легитимација на име Перо Мила-
нов, с. Сопот, Кавадарци. (3973; 

Здравствена легитимација бр. 11149/3462, изда-
дена од КЗСО — Гостивар на име Џемаиле Челе-
биу, с. Чегране, Гостиварско. (3974) 

Здравствена легитимација бр. 12746, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Спиро Јовановски, с. 
Подбреге, Тетово. (3975) 

Здравствена легитимација на име Милаим Ав-
ди Ајрула, с. Грачани, Тетовско. (3976) 

Здравствена легитимација бр. 6144 га име 
Илија Ј. Божиновски, ул. „Гоце Делчев" бр. 102, 
Тетово. (3977) 

Бр. в - Стр. 101 

Здравствена легитимација бр. 61622, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Стојан Милошевски, с. 
Туденце, Тетово. (3978) 

Здравствена легитимација на име Борис Ма-
невски, с. Ново Село, Скопје. (3979) 

Карта К—15, бр. 277374 на име Рамадан М. 
Весело, Цемент бараки, бр. 8, Скопје. (3980) 

Работна книшка бр. 24078 на име Фејим Ме-
фајловски, Битола. (3981) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Скемсија Рамчески, 
с. Дебреште, Прилеп. (3982; 

Свидетелство за завршен испит на Индустри-
ското училиште „Ристе Ристески — Ричко" — Елек-
тромагнетски смер през 1962/63 година на име Томе 
Котески, с. Граиште, Прилеп. (3983) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Божидар Танески, ул. „Јоска Јор-
даноски" бр. 46, Прилеп. (3984) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Боце Спироски, с. Долгаец, Прилеп. 

(3985) 
Работна книшка рег. бр. 383, серија бр. 362814 

издадена од Прилеп на име Атанас Смугрески, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 130, Прилеп. (3986) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Маре Димовска, с, 
Беловодица, Прилеп. (3987) 

Здравствена легитимација бр. 63013, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Ратка Мирославова 
Михајловска, с. Градиште, Кумановско. (3988) 

Здравствена легитимација бр. 9447, издадена од 
ЗСО — Кр. Паланка на име Селима Рамаданова. 
Кр. Паланка. (3989) 

Здравствена легитимација на име Ленка Велја-
носка, с. Н О Е О Село, Кичево. (3990) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3081, 
издадена од ЗСО — Т. Велес на име Лепа Недел-
а в а Трајковска, с. Нежилово, Т. Велес. (3991) 

Здравствена легитимација бр. 11707 на име То-
дор А. Бошковски, Титов Велес. (3992) 

Работна книшка на име Ремзи Ати, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 45, Гостивар. (3993) 

Здравствена легитимација бр. 6670/55, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Азбије Мехмеди, с. 
Врапчиште, Гостивар. (3994) 

Здравствена легитимација бр. 19012 на име 
Станиша М. Марковиќ, с. Мањак, Лесковац. (3995) 

Здравствена легитимација бр. 5536, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Тодор 
ѓорѓиев Мишов, с. Вранинци, Кочани. (3996) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Злате Богоевски, с. Драчево, Скопје. (3997) 

Здравствена легитимација на име Славко Ж. 
Ивиќ, Скопје. (3998) 

Возачка дозвола бр. 957, издадена од ОВР — 
Тетово на име Рушан Љума, ул. „Детинска" бр 
83, Тетово. (3999) 

Здравствена легитимација бр. 42983, издадена 
од ЗСО - Прилеп на име Мара Маркоска, с. Ере-
ковци, Битола. (4000) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1986 
на име Никола Геловски, с. Ротинце, Тетовско. 

(4001) 
Здравствена легитимација бр. 34786/192, изда-

дена од ЗСО — Гостивар на име Зудиј е А. Адеми, 
с. Г. Бањица, Гостивар. (4002) 

Здравствена легитимација бр. 1527, издадена 
ед КЗСО — Филијала — Берово на име Лисавета 
Николова Карадаковска, с. Двориште, Берово. (4003) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10497 
издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на име 
Дестан Османов Амедов, с. Конче, Радовиш. (4004) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 16387 
издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на 
име Ѓурѓа ѓорѓиева Атанасова, с. Ињево, Радо-
виш. (4005) 

Возачка дозвола бр. 298, издадена од СВР — 
Битола на име Милан Божиновски, с. Ивањевци. 
Битола. (4006) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Охрид на име Станислав Томиќ, ул. „Маршал 
Тито'' бр. 58, Горче Петров. (4007) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Мамут Аса-
нов, Скопје. (4038) 

Диплома издадена од Земјоделско шумарски 
факултет — Скопје на име Ефтим В. Гашозски, 
Скопје. (4039) 

Работна книшка бр. 107335/9639, издадена од 
Пожаревац на име Божо Петровиќ, ул. „Христи-
јан Карпош" бр. 6, Горче Петров. (4010) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весељ Шабанов, Г. Петров. (4011) 

Работна книшка бр. 192/58 на име Божена Ј. 
Грчевска, Скопје. (4012) 

Здравствена легитимација бр. 43059, издадена 
ед ЗСО — Скопје на име Горѓи Петрушевски, 
Скопје. (4113) 

Свидетелство за завршена П година (клас) 
учителска школа во Скопје, гл. книга бр. 39, през 
1947/48 год. на име Горѓи Киров Михов, Скопје, 

(4014) 
Потврда бр. 224 за претплата на „Застава 753", 

издадена од „Аутомакедонија" - Скопје, вредност 
на колата 1,163.000 динари на име Митре Павлески, 
с. Локвица, Охридско. (4015) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 127143 
издадена од ЗСО — Скопје на име Менка Пет-ро-
виќ, Горче Петров. (4016) 

Дозвола за дуќан бр. 04-18366/1 од 25. ХП. 1962 
год,, издадена од НОО — Идадија — Скопје на и^е 

Перо Цветковски, ул. „55" бр. 13, Скопје. (4017) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, из-

дадено од Основното училиште „Стив Наумов" — 
Скопје на име Милоје Живанчевиќ, Скопје. (4018) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар И. Даскалов, Скопје. (4019) 

Свидетелство бр. 49/1, издадено од Средното 
економско училиште „Меша Пијаде" — Куманово 
на име Љиљана Саво Вучковић ул. „Србо Томиќ" 
бр. 16, Куманово. (4020) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7777 
на име Идрис Саити, с. М. Речица, Тетово. (4021) 

Работна книшка на име Адиле Јусуфи, ул, 
„Призренска" бр. 5.), Тетово (4022) 

Здравствена легитимација бр. 4033, издадена 
од ОЗСО — Прилеп на име Живко Стеванов Трај-
ковски, с. Чаниште, Битолско. (4023) 

Работна книшка рег. бр. 276, серија бр. 280090 
на име Ангеле Вељанов Глигоровски, с. Долно 
Сјрпци, Битола. (4024) 

Здравствена легитимација бр. 22489, издадена 
од ЗСО — Кратово на име Александар Велинов 
Михајлов, ул. „Митко Димитров" бр. 2, Кратово 

(4025) 
Возачка дозвола бр. 11302, издадена од СУП — 

Београд на име Јово Попески, с. Вевчани, Струга. 
(4026) 

Возачка дозвола бр. 1102, издадена од Титов 
Велес на име Цане Г. Аврамов, ул. „Питу Гули" 
бр. 8, Титов Велес. ' (4027) 

Работна книшка бр. 3118 на име Асан Алов-
ски, ул. „Маршал Тито" бр. 120, Титов Велес. (4028) 

Свидетелство за завршено IV одделение основ-
но училиште на име Илија Ангеловски, ул. „Вера 
Циривири" бр. 15, Титов Велес. (4029) 

Здравствена легитимација на име Апостол Ме-
тодијев Орешков, с. Рожден, Кавадарци. (4030) 

Здравствена легитимација на име Ширина з 
Фазлијевски, с. Љубанци, Скопје. (4031) 

Регистарски број БТ—18-98, издаден од СВР -
Битола на „Аутотранспорт" — Прилеп. (4032) 

Свидетелство бр. 182, издадено од Осмогодиш-
ното училиште „Кочо Р^цин" — Куманово на име 
Ленче 3. Копевска, ул. „Кирил и Методи" бр. 2, 
Куманово. (4033; 

Здравствена легитимација бр. 18847 на име 
Љубе Илија Јанков, с. Подлес, Титов Велес. (4034) 

Свидетелство бр. 306, издадено од Учителска^ 
школа „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име Емин 
Нешат Емини, с. Расадишта, Тетово. (4035) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Милица Со гировска, ул. „Димо Гав-
ров Кора" бр. 20, Техово. (4036) 

Работна книшка на име Невена Велиова, с. 
Драчево, Скопје. (4037) 

Здравствена легитимација бр. 6300/900, изда-
дена ед КЗСО — Гостивар на име Иса Адема 
Алии, с. Врапчиште, Гостивар. (4038) 

Здраве х вена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сава Јованоска, ул. „Кукушка" 
бр. 5, Прилеп. (4039) 

Здравствена легитимација на име Темелко Рис-
тески, с. Дуње, Прилеп. (4040) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето во с. Дебреште на име Божи-
дар И. Ацевски, с. Дебреште, Прилеп. (4041) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7789, 
издадена од ЗСО — Струга на име Неџат Речи, 
с. Ливада, Струга. (4042) 

Сообраќајна дозвола бр. 1131 од 27. II. 1963 го-
дина за теретен камион марка „ФАП", регистарски 
бр. ТВ - 21-31, издадена од СВР - Титов Велес 
на Фабриката за масло „Благој Горев", Титов 
Велес. (4043) 

Дозвола за држење на оружје рег. бр. 8/183 од 
25. Ш. 1063 година, издадена од СВР — Титов Ве-
лес на име Методија Павле Петрушевски, с. Омо-
рани, Титов Велес. (4044) 

Здравствена легитимација бр. 12893 на име 
Слободанка М. Јовановиќ, ул. „Орце Мартинов" 
бр. 18, Титов Велес. (4045) 

Здравствена легитимација бр. 1733 на име Си-
ма Димова, Кавадарци. (4046) 

Здравствена легитимација бр. 179, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Дана Тодор Манчева, с. 
Г. Подлог, Кочани. (4047) 

Возачка сообраќајна дозвола регистарски број 
ШТ - 19-74 од кола „ТАМ" 4500 - К, носивост 
4,5 т. на Претпријатието Рудници за олово и цинк 
во изградба „Саса", Пробиштип, Кочани. (4048) 

Возна карта за релација Јане Сандански до 
Драчево и обратно на име Раим Гаши, с. Орешани, 
Скопје. (4049; 

Здравствена легитимација бр. 1065, издадена 
ед КЗСО — Прилеп на име Милка Трајкоска, с. 
Бонче, Битола. (4050) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Васа Ристеска, ул. 
„Пенка Котеска" бр. 8, Прилеп. (4051) 

Здравствена легитимација бр. 20424, издадена 
од ЗСО — Кратово на име Илинка Златанова, 
Кратово. (4052) 

Работна книшка рег. бр. 37, серија бр. 217609 
на име Угрин Трајков Јовановски, с. Леуново, Те-
товско. (4053) 

Здравствена легитимација бр. 4016/1208, изда-
дена ед КЗСО — Гостивар на име Буран Муслиу, 
с. Форино, Гостиварско. (4054) 

Работна книшка бр. 12526 на име Азби Емина 
Азизи, ул. „Кумановска" бр. 40, Тетово. (4055) 

Здравствена легитимација бр. 8216 на име Нев-
рије Асани, с. Челопек, Тетовско. (4056) 

Здравствена легитимација бр. 6328 на име Џе-
мила Шакири, с. Урвич, Тетовско. (4057) 

Здравствена легитимација бр. 279, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Љубомир Блажев Алексов, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 32, Кочани. (4058) 

Здравствена легитимација на име Лазо Анге-
ловски, ул. „713" бр. 1/1, Скопје. (4059) 

Здравствена легитимација бр. 7588, издадена 
од ЗСО — Битола на име Стојче Јованов Фили-
повски, с. Логоварди, Битола. (4060) 

Работна книшка на име Идриз 3. Идрис, с. 
Франгово, Битола. (4061) 

Работна книшка бр. 25080 на име Азис Даутов-
ски, с. Франгово, Битола. (4062) 

Здравствена легитимација бр. 4208 на име 
Блажо Филиповски, с. Винце, Кумановско. (4063) 
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Здравствена легитимација на име Алил О с -
маноски, с. Речани, Кичево. (4С64) 

Работна книшка бр. 5о18 на име Васка Димо-
ва Видикова, ул. „Цано Поп Ристов" бр. 44, Ка-
вадарци. (4065) 

Работна книшка бр. 2572 на име Перо Крстев, 
Кавадарци. (4066Ј 

Здравствена легитимација бр. 8172/1617, изда-
дена од КЗСО — Гостивар на име Ајдар Јусуфи, 
с. Врапчиште, Гостиварско. (4067) 

Тапија р. бр. НО од 6. X. 1959 г., издадена од 
Општинскиот суд во Тетово на име Реџеп Ракипа 
Саити, с. Мерово, Тетово. (4068) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2231, 
издадена од ОЗСО — Штип на име Јана Михаило-
ва, с. Доброшани, Штип. (4069) 

Здравствена легитимација бр. 32154, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Билјана 
Славкова Тодорова, ул. „Илинденска" бр. 15, Ко-
чани. (4070) 

Здравствена легитимација бр. 1234, издадена 
од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Ружа 
Анастасова, с. Дедино, Радовиш. (407 О 

Здравствена легитимација бр. 15540 на име 
Николина Јованова, с. Злетово, Кочани. (4072) 

Работна книшка бр. 3237 на име Драги Стој-
чевски, ,с Павлешенци, Св. Николе. (407 

Работна книшка бр. 11627 на име Ладе Коцез 
Ѓоргиев, с. Н О Б О Селани, Штип. (40/4) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3746 
на име Виторка Василсва, с. Злетово, Кочани. (4075) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 81944, 
издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Б е н -
ковиќ, Скопје. (4076) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Андон Керамичиев, скопје. (4077) 

Пасош бр. 635937, издаден од СВР — Скопје 
на име Илија Јашаровски, населба Лисиче, Скопје. 

(4078) 
Работна книшка бр. 707/62, издадена од Би-

рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Кики Бајрам, Скопје. (4079) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зариф Акуни, Скопје. (4080) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Милошески, Скопје. (4031) 

Здравствена легитимација издадена од З С О - -
Скопје на име Михајло Јовановски, ул. „172" бр. 
29, барака 11-а, Ѓорче Петров. (4082) 

Воена книшка издадена од ВП 6523/21 — Ник-
шиќ на име Тодор П. Стојановски, ул. „515" бр 24, 
Скопје. (4083) 

Пасош бр. 674450, издаден од ОВР — Скопје 
на име Ибраим Осман Етем, ул. „148" бр. 106, 
Скопје. (4084) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Ракип Е. Сулејмани, Скопје. (4085, 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на Станко, Тодорка, Браниславка, Снежа-
на и Гордана сите Засрлровик, скопје. (/±086) 

Свидетелство за завршен I клас учителска 
школа през 1957/58 год., издадено од Учителската 
школа „Никола Карев" — Скопје на име Петар 
Г. Петров, Делчево. (4087) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Амет, Скопје. (4088) 

Свидетелство за завршен I педагошки курс во 
1947/48 год., издадено од Учителската школа „Ни-
кола Карев" — Скопје на име Реџеп Н. Туша, с 
Д. Бањица, Гостиварско. (4089) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Киро Петровски, Скопје. (4090) 

Пасош бр. 331520 од 21. IV. 1962 год., издаден 
од СВР — Скопје на име Филип С. Китановски, 
ул. „140" бр. 58, Скопје. (4091) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Костадин Ј. Антов-
ски, с. Катланово, Скопје. (4092) 

Здравствена легитимација бр. 106490, издадена 
од Београд на име Светислав Тихомиров Дабески, 
Македонски Брод. (4093) 

Здравствена легитимација бр. 60084, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Ило Илиевски, ул. 
„Сутјеска" бр. 4, Битола. (4094) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Цвета Талимукоска, с. Мажучиште, 
Прилеп. (4095) 

Здравствена легитимацита издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Трајан Јоноски, с. Ново Лагово, При-
леп. (4096) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Мирослав Нолески, 
с. Свето Тодоре, Прилеп. (4097) 

Здравствена легитимација бр. 19898, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Авмет Исмаи лов Мо-
ловски, с. Мелница, Т. Велес. (4098) 

Здравствена легитимација бр. 117, на име Аљи 
Љубовци, Г. П. „Ратко Митровиќ" Титов Ве^с . 
!ј ! I , (4099) 

Работна книшка бр. 647, издадена од Т. Велес 
на име Гена Папазова, ул. „Трајко Панов" бр. 10, 
Т. Велес. 

Здравствена легитимација на име Славка Алек-
совска, с. Иванчиште, Кичево. (4101) 

Здравствена легитимација бр. 15470, издадена 
од КЗСО - Филијала - Крива Паланка на име 
Љупчо Серафимов Стаменковски, с. Огут, Кр. Па-
ланка. (4102) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Ристо Нанчовск^ 
„29 ноември" бр. 99, Ресен. (4103) 

Здравствена легитимација на име Ангел Цан-
дов Биков, Кавадарци. (4104) 

Здравствена легитимација бр, 3806 на име Ри-
стана Уичова, с. Барово, Кавадарци. (41051 

Свидетелство од IV одделение основно учи-
лиште на име Абдулазис Османи, с. Пирок, Те-
товско. (4106) 

Свидетелство за завршено IV одделение ос-
новно училиште во с. Пирок на име Мемет Иљми 
Бајрами, с. Пирок, Тетовско. (4107) 

Здравствена легитимација бр. 75256, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Неџмије Али Абдула, с. 
Озарниште, Тетовско. (4108) 

Здравствена легитимација бр. 39404, издадена 
од КЗСО — Штип на име Санде Николов Атана-
сов, с. Софилари, Штип. (4109) 

Здравствена легитимација бр. 11336, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Стојан Ата-
насов Ефтимов, с. Грдовци, Кочани. (4110) 

Здравствена легитимација бр. 21737, издадена 
од ЗСО — Филијала — Кочани на име Венцо Бо-
рисов Арсов, с. Грдовци, Кочани. (4111) 

Здравствена легитимација на име Радмила М. 
Вукичевиќ, с. Мршевци, Скопје. " (4112) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Милица Крклинска, с. Кукуречани, 
Битола. ^ (4113) 

Здравствена легитимација бр. 4952, издадена 
од ЗСО — Крушево на име Јордан Ангеле Веле-
ски, ул. „М. Тито" бр. 25, Крушево. (4114) 

Рабона книшка рег. бр. 3142, серија бр. 63996, 
издадена од Прилеп на име Петар Мавроски, ул. 
„Партизанска" бр. 19, Прилеп. (41x5) 

Здравствена легитимација бр. 1012, издадена 
од ЗСО - Филијала - Кр. Паланка на име Фари 
Кадриев, ул. „Н. Тесла" бр. 5, Кр Паланка. (4116) 

Здравствена легитимација на име Фети Бек-
теши, с. Велешта, Струга. (4117) 

Здравствена легитимација на име Насивет Бек-
теши, с. Велешта, Струга. (4118) 

Здравствена легитимација на име Мизафер 
Бектеши, с. Велешта, Струга. (4119) 

Здравствена легитимација на име Милчо Т, 
Коларов, ул „Маца Овчарова" бр. 2, Титов Велес. 

(4120) 
Здравствена легитимација бр. 23084, издадена 

од Неготино на име Љубица Димова Тефова, Него-
тино, Кавадарци. " (4121) 

Здравствена легитимација на име Васил Бе-
ловски, с. Владимирово, Берово. (4122) 
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Здравствена легитимација на име Љебит Мур-
тиши, с. Радолишта Струга. (4123) 

Книшка бр. 147304 на име Нофо Масов Бла-
жевски, с. Ротинце, Тетово. (4124) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Љубе Горги Мајкоски, ул. „Браќа 
Мунески" бр. 6, Прилеп. (4126) 

Свидетелство за завршен I клас през 1948/49 
год., издадено од Учителската школа „Никола Ка-
рев" — Скопје на име Нада Додева, ул. „Доне Бо-
жинов" бр. 24, Куманово. (4127) 

Здравствена легитимација рег. бр. 25888 на име 
Игнат Ангел Симоновски, с. Страцин, Кратово. 

(4128) 
Работна книшка рег. бр 9080, серија бр. 5181706 

издадена од Дубровник на име Миодраг Марко-
виќ, Г. П. „Планум", с. Луково, Струга. (4129) 

Здравствена легитимација бр. 1387 на име Сеј-
фула Османов Иметоски, с. Баланци, Дебар. (4130) 

Уверение за отпуст од државјанство на СФРЈ 
— издадено од РСВР на СРМ бр. 12-26699 на име 
Есата Елмазсхв Есат, с. Праленик, Дебар. (4131) 

Здравствена легитимација бр. 2900 на име Ни-
кола Стефан Марковски, ул. „Борис Кидрич" бр. 
3, Гевгелија. (4132) 

Здравствена легитимација бр. 4920 на име Пем-
бе Тиро, ул. „Борис Кидрич" бр. 71, Гостивар. 

(4133) 
Работна книшка бр. 4940, издадена од Гостивар 

на име Ајдин Џелал Ислами, с. Строј ане, Гостивар. 
(4134) 

Свидетелство бр. 35, за завршен П клас гимна-
зија, издадено од Гимназијата „Методија Митев-
ски — Брицо" — Делчево на име Нада Љубева 
Чипева, ул. „М. Тито" бр. 86, Делчево. (4135) 

Работна книшка издадена од ЗСО - Петровец 
на име Коле Јовановски, с. Блаце, Скопје. (4136) 

Здравствена легитимација бр. 1250, издадена 
од КЗСО - Крушево на име Цвета Јанкулоска, с. 
Горно Дивјаци, Крушево. (4138) 

Свидетелство за завршен IV клас економски 
техникум во Битола през 1951/52 год. и диплома 
за завршен матурски испит през 1952 година при 
Средно економски техникум — Битола на име Гор-
ѓи Хр. Михајловски, ул. „Драгор" 18, Битола 

(4139) 
Работна книшка бр. 24975 на име Стерјо Гра-

матиковски, ул. „М. Тито" бр. 102, Битола. (4140) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Мамут К. Себати, ул. „Цар Самоил" 
бр. 22, Битола. (4141) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2045, 
издадена од ЗСО — Битола на име Парушка Став-
рева Иванова, с. Лера, Битола. (4142; 

Здравствена легитимација бр. 69369 на име 
Зоран К. Јосифоски, ул. „Марксова" бр. 96, При-
леп. (4143) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Прилеп на име Гоце Д. крајчески, 
с. Ново Лагово, Прилеп. (4144) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Борис Ц. Кондоски, с. Мажучиште, 
Прилеп. (4145) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Куманово на име Кемал Мамудовци, ул. „Сре-
дорек" бр. 9, Куманово. (4146) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Куманово на име Павлина Трајковска, с. Мл. 
Нагоричане, Куманово. (4147) 

Здравствена легитимација на име Тодор Јо-
ванов, ул. „4 јули" бр. 2, Титов Велес. (4148) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Саева Костова, ул. „Браќа Капчеви" бр. 25, Титов 
Велес. (4149; 

Здравствена легитимација издадена од Т. Ве-
лес на име Нада Николова ул. „Благој Јосмов" 
бр, 3, Т. Велес. (4150) 

Здравствена легитимација бр. 11185 на име 
Соња Саздова, ул. „Љубев Весов" бр. 66, Титов 
Велес. (4151) 

Здравствена легитимација на име Сајко Калиќ, 
с. Црквино, Т. Велес. (4152) 

Здравствена легитимација на име Трајанка 
Стојанова, ул. „Кожуф" бр. 11, Гевгелија. (4153) 

Здравствена легитимација на име Ленча Бла-
жева Серенакова, Кавадарци. (4154) 

Ученичка книшка на име Видоја С. Алексов-
ски, с. Никифорово, Тетово. (4155) 

Здравствена легитимација бр. 13125 на име 
Љупчо Колев, Радовиш. (4156) 

Здравствена легитимација бр. 9093 на име Тра-
јан Величков, с. Добрево, Кочани. (4157) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Тодора Мишева, с. Злетово, Кочани. (4158) 

Здравствена легитимација на име Мирјана Р. 
Лузевска, Скопје. (4159) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дика Акимова, Скопје. (4160) 

Свидетелство за незавршена III година вете-
ринарно училиште во Битола на име Ристо Ап. 
Петрушевски, с. Богомила, Титов Велес. (4161) 

Пасош бр. 688434, издаден од СВР — Скопје 
на име Павле Наков, ул. „764" бр. 1, Скопје. (4162) 

Полиса бр. 180862 за осигурување на живот 
издадена од ОЗ — Куманово на име Загорка М. 
Христовска, ул. „Вардарска" бр. 12, Куманово. 

(4163) 
Свидетелство за завршен матурски испит бр. 

202, издадено од Учителската школа „Професор 
Мијалковиќ" — Куманово на име Идриз Зумери, 
ул. „Киро Фетак" бр. 53, Куманово. (4164) 

Работна книшка бр. 12754/62, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Штип на име 
Љубица Прошева, Скопје. (4165) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Марга Герова, Скопје. (4166) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил Асани, Скопје. (4167) 

Воена книшка издадена од КВО/а — Загреб 
на име Џевид С. Сали, с. Грчец, Скопје. (4168) 

Работна книшка бр. 44320, издадена од Биро-
то за посредување на трудот — Скопје на име 
Ангелко Петровски, Скопје. (4169) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милутин В. Милосављевић Скот е 

(4170) 
Здравствена легитимација на име Петре Крс-

тев, ул. „Горѓи Наумов" бр. 136, Битола (4171) 
Здравствена легитимација на име Вангелица 

Крстева, ул. „Горѓи Наумов" бр. 136, Битола. (4172) 
Книшка од предвојничка обука на име Весе-

лин Кочоски, ул. „Трајко Тарцан" бр. 28, Биточа. 
(4173) 

Работна книшка рег. бр. 681 на име Димо М. 
Сташевски, с. Челопек, Кумановско. (4174) 

Здравствена легитимација бр. 23509, издадена 
од ЗСО — Кратово на име Зора Благоева, с. Вакв, 
Куманово. (4175) 

Здравствена легитимација бр. 22433, издадена 
од ЗСО — Кратово на име Цане Благоев, с. Вакв, 
Кумановско. (4176) 

Здравствена легитимација бр. 22142, издадена 
од ЗСО — Кратово на име Правда Благојева, с. 
Вакв, Кумановско. (4177) 

Диплома за завршена санитарна подофицерска 
школа во В. П. 2665 — Марибор на име Димитар 
Велков, с. Извор, Т. Велес. (4178) 

Здравствена легитимација на име Коста дина 
Петрова, ул. „Браќа Десови" бр. 29, Кавадарци. 

(4179) 
Ученичка книшка за УП одделение на име 

Ристо Д. Андрејев, населба „Драчево" ул. „46", 
бр. 13, Скопје. (4180) 

Дозвола за држење на ловно оружје рег. бр 
93, издадена од СВР — Куманово на име Влади-
мир Кузман Тодооовски, с. Вакав. Кумановско. 

Здравствена легитимација бр. 2416. издадена од 
од ЗСО — Кратово на име Димитар Колев Ми-
ј а л е в , с. Шлегово, Кратово. (4182) 

Здравствена легитимација бр. 69, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Трајко Мане Цвет-
ковиќ) с. Четирце, Кумановско. (4183) 
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Здравствена легитимација бр. 2416, издадена од 
з с о — Струга на име Дана Попоска, с. Вевчани, 
Струга. (4184) 

Дозвола за ловечка пушка, рег. бр. 361, ловна 
карта бр. 38 и членска карта бр. 39 на име Добре 
Јорданов Јанушев, с. Чифлик, Кочанско. (4185) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Љубомир Николов Симоски, с. Брвеница, Те-
товско. (4186) 

Свидетелство за завршено I одделение през 
1952/53 год., издадено од Училиштето „Добре Јо-
ваноски" на име Блаже Јанески, ул. „Цане Илијес-
ки" бр. 47, Прилеп. (4187̂  

Здравствена легитимација на име Рада Ми-
триева, ул. „Киро Чучук" бр. 22, Титов Велес. 

(4188) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Кавадарци на име Петре Блажов 
Петров, с. Дреново, Кавадарци. (4189) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Кавадарци на име Сава Вангелова 
Манчева, с. Ваташа, Кавадарци. (4190) 

Здравствена легитимација бр. 10605 на име 
Искије Адеми Идризи, ул. „Караорман" бр. 33, Те-
тово. (4191) 

Работна книшка на име Јулни Абдурама, с. 
Гол. Речица, Тетовско. (4192) 

Здравствена легитимација бр. 22105, издадена 
од КЗСО — Штип на име Стојан Митев, с. Ка-
раорман, Штип. (4193) 

Здравствена легитимација бр. 43024, издадена 
к од КЗСО — Штип на име Расим Џемо Незировски, 

с. Козјак, Штип. (4194) 
Здравствена легитимација бр. 43027, издадена 

од КЗСО — Штип на име Неџати Незировски, с, 
Козјак, Штип: (41950 

Здравствена легитимација бр. 43025, издадена 
од КЗСО — Штип на име Станика Незировска, с. 
Козјак, Штип (4196) 

Здравствена легитимација бр. 43025, издадена 
од КЗСО — Штип на име Нада Незировска, с. 
Козјак, Штип. (4197) 

Здравствена легитимација бр. 0489, издадена 
од КЗСО — Кочани на име Јаша Раимова Меме-
дова, ул. „Г. Делчев" бр. 25, с. Виница, Кочани. 

(4198) 
Работна книшка бр. 1249 на име Коле Витанов, 

ул. „Љ. Витанов" бр. 36, Штип. (4199) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Панда Горѓи Человска, ул. „Моша 
Пијаде" бр. 285, Прилеп. (4200) 

Воена книшка издадена од Боен отсек — Го-
стивар на име Џафер Исмаили, с. Врапчиште, Го-
стивар. (4201) 

Свидетелство бр. 127/53 за осумгодишно учи-
лиште издадено од Основното училиште с. Бого-
виње на име Али Елмази, с. Боговиње, Тетовско. 

(4202) 
Здравствена легитимација бр. 7649 на име 

Раиф Деари, с. Џепчиште, Тетовско. (4203) 
Здравствена легитимација бр. 12375, издадена 

од КЗСО — Филијала — Радовиш на име Глигор 
Трпко, ул. „Мирче Ацев" бр. 68, Радовиш. (4204) 

Овластение за носење на оружје бр. 375, из-
дадено од СВР — Куманово на име Страхил 
Душана Бојковски, ул. „Ш мак. бригада" бр. 114, 
Куманово. (4205) 

Ученичка книшка за завршено VII одделение, 
издадена од Осмогодишното основно училиште „29 
ноември" — Скопје на име Витан Наумов, Скопје. 

(4206) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ќание Хусаини, Скопје. (4207) 
Здравствена легитимација на име Ајредин 

Арифи, Скопје. ("4208) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Нурије Сопа, Скопје. (4209) 
Свидетелство бр. 9434/178, издадено од Општи-

на „Саат Кула" за положен државен испит за 
возач на моторно возило на име Реџеп Подворица, 
Скопје. (4210) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кезабравка Р. Козар, Скопје. (4211) 

Здравствена легитимација на име Севделин 
Милојиќ, Скопје. (4212) 

Здравствена легитимација бр. 6132 на име Ки-
рил А. Ивановски, ул. „Гоце Делчев" бр. 7, Кава-
дарци. (4213) 

Здравствена легитимација на име Илија Вел-
ков, ул. „11 октомври" бр. 4, Кавадарци. (4214) 

Работна книшка рег. бр 1041 на име Бајрам 
Сали Белули, с. Јажинце, Тетовско. (4215) 

Здравствена легитимација бр. 855, издадена од 
ЗСО — Филијала — Берово на име Цвета Илиева 
Гоцева, с. Панчарево, Берово. (4216) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
2046/60, издадена од ЗСО — Тетово на име Анипге 
Зеќири, с. Боговиње, Тетовско. (4217) 

Ученички документи на име Арслан Арслани, 
ул. „Београдска" бр. 15, Гостивар. (4218) 

Здравствена легитимација бр. 163793 на име 
Тодорче Бошко Стаменковски, с. Кадино, Скопје 

(4219) 
Здравствена легитимација бр. 158255 на име 

Лепосава Бошко Стаменковска, с. Кадино, Скопје. 
(4220) 

Воена книшка бр. 1164, издадена од Титово 
Ужице на име Трајко Стеванов Дамевски, с. Пеш-
талево, Прилеп. (4221) 

Работна книшка бр. 22285 на име Томислав С 
Кулевски, с. Д. Оризари, Битола. (4222) 

Свидетелство за завршено IV одделение през 
1942/43 година на име Миливој Милошески, с. 
Гостиражни, Прилеп. (4223) 

Здравствена легитимација бр. 78011, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Васка Д. Праскоска, 
булевар „Маршал Тито" бр. 90, Прилеп. (4224) 

Свидетелство за завршено осмогодишно учи-
лиште бр. 18/61 год., издадено од Училиштето 
„Христијан Тодоровски — Карпош", с. Драгоман-
це на име Милован С. Китановски, с. Жегљене, 
Кумановско. (4225) 

Свидетелство за завршена прва година еко-
номски техникум, издадено од Гимназијата „Митко 
Пенџуклиски" — Кратово на име Колев Младенов 
Трајче, с. Шлегово, Кумановско. (4226) 

Здравствена легитимација на име Мехмед Али-
ми, ул. „Прилепска" бр. 5, Кичево. (4228) 

Здравствена легитимација бр. 537 на име Фа-
тима Сефероска, с. Преглово, Кичево. (4229) 

Здравствена легитимација бр. 538 на име Ав-
мет Б. Сеферовски, с, Преглово, Кичево. (4230) 

Здравствена легитимација бр. 4461 на име Ма-
ца Бујуклијева, ул. „Н. Наумов" бр. 95, Титов 
Велес. (4231) 

Здравствена легитимација бр. 4702 на име ^ава 
Ресавска Коцева, ул. „Фердо Росомански" бр. 4, 
Кавадарци. (4232) 

Свидетелство бр. 37, издадено од Полна гим-
назија „Ванчо Прке" — Виница на име Трајчо Јо-
ван Карпошов, ул. „29 ноември" бр. 7, Виница, Ко-
чани. (4233) 

Здравствена легиимација бр. 156, издадена од 
ЗСО — Филијала — Радовиш на име Ристо Кара-
батов, ул. „Бел Камен" бр. 18, Радовиш. (4234) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитрие Г. Киров, с. Огњанци, 
Скопје. (4235) 

Здравствена легитимација на име Емин Еми-
нови , Скопје. (4236) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Живка, Бобо и Звонко Николовски, 
Скопје. (4237: 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО - Скопје на име Стојан Т. Чанкулов 
Скопје. (4238) 

Свидетелство за завршен П клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Орце Николов" - Скоп-
је на име Фадил а Дарменовиќ, Скопје. (4239) 

Полномошно бр. 131 на име Мице Шиндев, 
службеник во Ф-ка „Цветан Димов" — Скопје. 

(4240) 
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Здравствена легитимација бр. 41578, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Киро Дуковски, населба 
„Козле", Скопје. (4241) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џавид Селманов, Скопје. (4242) 

Работна книшка бр. 4873/53, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Димитрија М. Ивановски, Скопје. (4243) 

Здравствени легитимации бр. 262099 и 161841 
издадени од ЗСО — Скопје на име Марина и Не-
венка Јанчовски, Скопје. (4244) 

Здраве!вена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Николај Орглерт, Скопје. (4245) 

Воена книшка на име Димитар П. Кондовски, 
Скопје. (4246̂  

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гњилано на име Суљи Ахмети, Скопје. (4247) 

Здравствена легитимција бр. 7963, издадена од 
КЗСО — Прилеп на име Доне Миладинов Иванов-
ски, с. Трновци, Битола. (4248) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Мазес Адемоска, ул. „Тризла" бр. 105, Прилеп. 

(4249) 
Ученичка книшка за УШ одделение, издадена 

од Училиштето „Добре Јовановски" — Прилеп на 
име Илија Филипоски, ул. „Лукас" бр. 51а, При-
леп. ^ (4250) 

Сообраќајна дозвола бр. 46 на име Трајче Ата-
насовски, с. Агино Село, Кумановско. (4251) 

С.видетелство за завршен П клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Климент Охридски" — 
Охрид на име Хајда,р Сухејла, ул. „Маршал Тито" 
бр. 18/1, Охрид. (4252) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Јурше Шабединов-
скп, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 120, Ресен. (4254) 

Здравствена легитимација бр. 17164 на име 
Иљо Л абоски, с. Мислешево, Струга. (42550 

Работна книшка бр. 8026 на име Александар 
Ангел Смилевски, ул. „Алексо Демниев" бр. 37а, 
Титов Велес. (4256) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Нови Сад на име Раиф Шику, Т.П. „Ратко Мит-
ровиќ", Титов Велес. (4257) 

Здравствена легитимација на име Трајче Горев 
Василев, с. Марено, Кавадарци. (4258) 

Здравствена легитимација бр. 20141, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Хајро Никочевиќ, 
..Тунелсградња", Кавадарци. (4259) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Ристо Петков Иванов, с. Гли-
шиќ, Кавадарци. (4260) 

Здравствена легитимација бр. 30849, издадена 
од КЗСО — Штип на име Ленче Панче Ланева, 
ул. „Партизанска" бр. 47, Штип. (4261) 

Здравствена легитимација бр. 9950, издадена 
од КЗСО — Штип на име Вера Панева, ул. ^Пар-
тизанска" бр. 47, Штип. (4262) 

Здравствена легитимација бр. 33376, издадена 
од КЗСО — Кочани на име Драган И. Кокев, с. 
Зрновци, Кочани. (4263) 

Свидетелство за завршено УШ одделение бр 
148 на име Трајан Б. Јангелев, с. Трсино, Кочани 

(4264̂  
Здравствена легитимација на име Киро Кочев-

ски, ул. „802" бр. 11, населба Тафта лице, Скопје. 
(4265) 

Здравствена легитимација на име Бајрам Ос-
м,ановски, с. Огњанци, Скопје. (4266) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Спасија Бошеска, с 
Мало Рувци, Прилеп. (4267) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3015, 
издадена од ЗСО — Т. Велес на име Драгутин Ди-
мовски, с ,Нежилово, Титоввелешко. (4268) 

Работна книшка издадена од Титов Велес на 
име Мара Костова, ул. „Гоце Делчев" бр. 6, Титов 
Велес. (4269) 

Здравствена легитимација бр. 27880 на име 
Шефки Еминов, ул. „Страшо Пинџур" бр. 107, Ка-
вадарци. (4270) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Мој сова, ул. „Крсте Мисир-
ков" бр. 7а, Скопје. (4272) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Менка Јаневска, Скопје. (4273̂  

Здравствена легитимација бр. 90678/807, изда-
дена од ЗСО — Куманово на име Лидија Среќкова 
Трајковска, ул. „Доне Божинов" бр. 56, Куманово. 

(4274) 
Здравствена легитимација на име Јелица Јор-

дановска, ул. „Перо Шварц" бр. 21, Куманово. (4275) 
Здравствена легитимација бр. 17279, издадена 

од ЗСО — Кр. Паланка на име Ленче М. Ј а с м о -
ва, с. Градец, Крива Паланка. (4276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име ЈБазам Емини, с. Неготино, Те-
товско. (4277) 

Здравствена легитимација бр. 74707, издадена 
од Тетово на име Умер Хасани, ул. „Р. Цоњиќ" 
бр. 5-3, Тетово. (4278) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1650, 
издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на име 
Ристена Костадинова Васил ева, с. Раклеш, Радо-
виш. (4279) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Гордана Цветан Василевска, с. Долно Лисиче, 
Скопје. (4280) 

Воена буквица бр. 1385, издадена од В. П. 3890/1 
— Велика Плана, Словенија на име Александар 
Миланов Талески, с. Долнени, Битолско. (4^81) 

Здравствена легитимација на име Ицо Крстев 
Аневски, с. Радобор, Битола. (4282) 

Здравствена легитимација бр. 82332, издадена 
од ЗСО Прилеп на име Веле Стојаноски, с. Гор-
но Село, Прилеп. (4283) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
с. Зркле, Охридско во 1950 година на име Божин 
Трајкоски, с. Зркле, Охрид. (4284) 

Здравствена легитимација бр. 18557, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Исљам Алијов Ша-
бановски, с. Мелница, Титов Велес. (4285) 

Здравствена легитимација бр. 18558, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Емина Исљамова 
Шабанова, с. Мелница, Титов Велес. (4286) 

Здравствена легитимација бр. 22613, издадена 
од ЗСО - Гевгелија на име Евдокија Алекса Де-
лева, с. Фурка, Гевгелија. (4287) 

Работна книшка бр. 4389, издадена во Штип 
на име Христена Станковска Дракалска, ул. Гуро 
Ѓаковиќ" бр. 9, Кавадарци. (4288) 

Здравствена легитимација на име Љупчо Мит-
ров Стојанов, ул. „Бегнишка", Кавадарци. (4289) 

Сообраќајна дозвола бр. 614, издадена од СВР 
— Тетово на име Голубе Андреја Максимоски, с. 
Дебреше, Тетовско. (4290) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Те-
тово на име Сатки Шаипа Баки, с. Теново, Те-
тово. (4291) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Кирил Пејчиновиќ" — Тетово на име Месут 
Велиу, ул. „Љуботенска" бр. 2, Тетово. (4292) 

Здравствена легитимација на име Билјана Бо-
јовска, ул. „29 ноември" бр. 4, Гостивар. (4293) 

Здравствена легитимација бр. 2873, издадена од 
ОЗСО — Штип на име Драган Ристовски, Штип. 

(4294) 
Работна книшка рег. бр. 24000, серија бр 

Е-017288 издаден \ од Бирото за посредување на 
трудот — Скопје на име Митко Трендафилски, 
Скопје. (4295,11 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Куманово на име Крсто Нас-
ковски, Скопје. (4296) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Живко Н. Димчевски, с. Граешница, Битола. (4297) 

Здравствена легитимација бр. 5482, издадена 
од ЗСО — Кр. Паланка на име Бранко Јорданор 
Младеновски, с. Псача. Кумановско. (4299) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Корун Глобочки, с. 
Подмочани, Ресен. (4300) 
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Работна книшка рег. бр. 1717, серија бр. 272769 
на име Борис Милошески, с. Туденце, Тетово. (4301) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титово Ужице на име Фуат Елези, с. Доброште, 
Тетовско. (4302) 

Здравствена легитимација бр. 40682, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Далип Абдиу, ул. 
„Шумановска" бр. 67, Гостивар. (4303) 

Дозвола за моторно возило бр. 842 на име Аб-
дураим Адеми, ул. „Битолска" бр. 3, Тетово. (4304) 

Здравствена легитимација на име Мирјана ГИ. 
Томоска, ул. „Браќа Миладинови" бр. 35, Тетово. 

(4305) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Гостивар на име Феим Рашити, с. Растуша, Гости-
варско. (4306) 

Здравствена легитимација бр. 32842, издадена 
од КЗСО - Филијала — Кочани на име Миленко 
Дојчинов, с. Бања, Кочани. (4307) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Душан Бошкоки, ул. „Стеван Стеваноски" бр. 2-а, 
Прилеп. (4308) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Марија Крстеска, ул. „Вера Циривири" бр. 29, 
Прилеп. (4309) 

Работна книшка серија бр. 395806, издадена од 
Прилеп на име Екрем Салиоски, ул. „Тризла" бр 
85, Прилеп. (431С) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ристо Качаков, ул. „Орде Чопела" 
бр. 11, с. Варош, Прилеп. (4311) 

Земјоделска здравствена легитимација број 
21629, издадена од ЗСО — Титоз Велес на име 
Димо Јованов Василев, с. Ореше, Титовелешко. 

(4312) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Гевгелија на име Елена Т. Ташкова, с. Богородица, 
Гевгелија. (4313) 

Здравствена легитимација бр. 18075, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Анка Дојкова, с. Кри-
волак, Кавадарци. (4314"; 

Здравствена легитимација бр. 21621, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Марија Дојкова, с. 
Криволак, Кавадарци. (4315) 

Шоферска книшка на име Цаки Аврамов, Зем-
јоделска задруга „Единство", Титов Велес. (4о16) 

Свидетелство на име Никола Стојанов, ул. 
„Превалец" бр. 15, Титов Велес. (4317) 

Здравствена легитимација на име Кирил Хри-
стов, ул. „Св. Климент" бр. 37, Титов Велес. (4318) 

Здравствена легитимација бр. 5086 на име Сали 
Ванта Османи, с. Пирок, Тетовско. (1319) 

Работна книшка на име Благоја Петроски, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 184, Тетово. (4320) 

Здравствена легитимација бр. 8903, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Богданов Благе Гера-
симов, Пробиштип. (4321) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Стојановиќ Наталија, ул. „Карл 
Маркс" бр. 19, Куманово. (4322) 

Здравствена легитимација бр. 29, издадена од 
КЗСО — Кр. Паланка на име Стојан Цветановски, 
с. Длабочица, Крива Паланка. (4323) 

Здравствена легитимација бр. 23713 на име Тоде 
Милан Димовски, с. Лисиче, Т. Велес. (4225) 

Здравствена легитимација бр. 3374/545, изда-
дена од КЗСО — Гостивар на име Гамије Меџита 
Халими, с. Врапчиште, Гостиварско. (4326) 

Здравствена легитимација бр. 066602 на име 
Сами Рефика Беќири, ул. „Слободан Пепоски" бр. 
3, Гостивар. (4327) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12348 
издадена од КЗСО — Радовиш на име Злата Јор-
данова Митева, с. Подареш, Радовиш. (4328̂  

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12204 
издадена од КЗСО — Радовиш на име Василка 
Трајанова Јованова, с. Војславци, Радовиш. (4329) 

Здра.вствена легитимација бр. 13726, издадена 
од ЗСО — Филијала — Свети Николе на име Љуп-
чо Душков Стојанов, с. Мездра, Св. Николе. (4330) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5647, 
издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на 
име Кољо Атанасов Тренчев, с. Сулдурци,, Радо-
виш. " (4331) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Александар Ѓонески, ул. „Кр. Вол-
наро" бр. 142, Прилеп. (4332) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Ресен на име Митко С. Кимовски, с. 
Сопотско, Ресен. (4333) 

Здравствена легитимација бр. 22852 издадена 
од ЗСО — Неготино на име Душко Цанев, с. Пе-
пелиште, Кавадарци. (4334) 

Здравствена легитимација на име Исмет Џе-
маили, Кавадарци. (4335) 

Здравствена легитимација бр. 15311/298, изда-
дена ЗСО — Гостивар на име Злате И. Наумов-
ски, с. Ниќифорово, Тетово. (4336) 

Здравствена легитимација бр. 15310/299, изда-
дена од КЗСО — Гостивар на име Роса Илиева 
Наумовска, с. Ниќифорово, Тетовско. (-1237) 

Здравствена легитимација бр. 2582/767, изда-
дена од КЗСО — Гостива,р на име Фатиме М. Ша-
ќири, с. Лакавица, Гостиварско. (4338) 

Здравствена легитимација бр. 29544, издадена 
од ОЗСО — Штип на име Марија Хаџи Арсова, 
ул. „Страшо Пинџур" бр. 6, Штип. (4339) 

Здравствена легитимација бр. 10446, издадена 
од КЗСО — Штип на име Трифун Саракинов. с. 
Три Чешми, Штип. (4340) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Слободан Клетничи, с. Негрево, 
Берово (4341) 

Здравствена легитимација бр. 1182, издадена 
од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Блага 
Апостол Карапопелиева, Радовиш. (4342) 

Здравствена легитимација бр. 515 на име Но1е 
Јованов, с. Калмиште, Кочани. (4343) 

Здшвствена легитимација бтх 306/76, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Насубе Дурмиши, с 
Чегране, Гостиварско. (4344) 

Здра.вствена легитимација издадена од КЗСО 
— Куманово на име Владимир Стојановиќ, с. Ре-
чица, Кумановско. (4345̂  

Здравствена легитимацт/па издадена од З^О— 
Куманово на име Афуз Ајрула, ул. „Козара" бр. 7, 
Куманово. (4346) 

Воена возачка дозвола бр. 6383, издадена од 
В. П. 6592/њ — Ниш на име Станко Младена Стан-
ковски, с. Кркља, Кр. Паланка. (4347) 

Здравствена легитимација бр. 6872, издадена 
од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име 
Киро С. Јазевски, ул. „Осоговска" бр. 16, Крива 
Паланка. (4348) 

Здравствена легитимација бр. 16192, издадена 
од КЗСО — Крива Паланка на име Достена С. 
Стефановска, с. Узем, Крива Паланка. (4349) 

Здравствена легитимација издадена од Титов 
Велес на име Виолета Шојлева, ул. „Орце Марти-
нов" бр. 12-а, Титов Велес. (4350) 

Здравствана легитимација бр. 73817 на име 
Димитрија Димитриески, Тетово. (4352) 

Здравствена легитимација бр. 31098 на име 
Бајрам Читак, с. Вање, Гостиварско. (4351у 

Здравствена легитимација бр. 23415 на име 
Фигрија Мустафов, Кратово. (4353) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Ресен на име Таше Стојаноски, с. Стење, Ресен. 

(4354) 
Работна книшка рег. бр. 2387, серија бр. 100339 

на име Буде Заре Апостолоски, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 58, Гостивар. (4355) 

Здравствана легитимација бр. 1874, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Сани Ар. Синани, с. 
Г. Седларци, Тетово. (4356) 

Работна книшка бр. 958 на име Сандро Коте-
ски, с. Непроштено, Тетовско. (4357) 

Здравствена легитимација бр. 40213 на име 
Злата Младеновска, ул. ,,Браќа Миладинови" бр. 
57, Тетово. (4358) 
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Здравствена легитимација бр. 18584, издадена 
од КЗСО — Пирот на име Јездимир Василијев 
Николиќ, с. Спанчево, Кочани. (4359) 

Дозвола за носење оружје бр. 296, издадена 
од СВР — Штип на име Борис Сократов ѓорѓиев, 
с. Габрово, Струмица. (4360) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 15641 
издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на 
име Јозан Илиев Донев, с. Конче, Радовиш. (4361) 

Работна книшка бр. 52/237 на име Сафа Вагу-
канин, с. Батинци, Скопје. (4362) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — 
Охрид на име Танас Р. Костовски, Скопје. (4363) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Виолета Черепналковска, Скопје. 

(4364) 
Земјоделска здравствена легитимација изда-

дена од ЗСО — Скопје на име Цветко Којчинов, 
с. Чучер, Скопје. (4365) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алија Р. Исеини, Скопје. (4366) 

Уверение бр. 878/50, издадено од Извршниот 
совет — Секретаријат за индустрија на име Мане 
Г. Маневски, ул. „Назоселска населба" — Ѓорче 
Петров. (4367) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — Де-
бар на име Мане Г. Маневски, ул. „Новоселска на-
селба", Ѓорче Петров. (4368) 

Работна книшка рег. бр. 2846, серија бр. 314610 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на име Драган Сињорин, Скопје. (4369) 

Овластување за набавка на материјал бр. 75 
од 7 1.1964 година, издадено од В. П. 2392 - Ѓорче 
Петров на име Милош Лузевски, ул. „227" бр. 60/1 
- 5, Скопје. (4370) 

Индекс бр. 2882, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Стефан Николов, Скопје. 

(4371) 
Пратеничка легитимација бр. 294, издадена од 

Собранието на СРМ на име Атанас Илиев, Скопје. 
(4372) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10693 
издадена од ЗСО — Т. Велес на име Тодор Ја-
невски, с. Чашка, Титов Велес. (4373) 

Здравствена легитимација издадена од с. Вев-
чани на име Петрејца Чочоровска, с. Вевчани, 
Струга. (4374) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исен Р. Папази, Скопје. (43750 

Дозвола за држење на оружје на име Дене 
Ст. Ангеловски, с. Дубровница, Кр. Паланка. (4376) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Павле Цветкоски, ул. „Мирче Ацев" 
бр. 47, Прилеп. (4377) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Шенас Б. Асанова, 
с. Г. Б. Црква, Ресен. (4378) 

Свидетелство за завршена I година учителска 
школа на име Ружица Телевска, с. Крушица, Ки-
чево. (4379) 

Здравствена легитимација бр. 596 на име Тра-
јанка Лазова, ул. „Кочо Рацин" бр. 23, Титов Ве-
лес. (4380) 

Здравствена легитимација бр. 11417, издадена 
од ОЗСО — Штип на име Вида Ѓоргиева, ул. „Стив 
Наумов" бр. 44, Штип. (4381) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Спасија Трајкоска, ул. „Пере То-
шев" бр. 6а, Прилеп. (4382) 

Здравствена легитимација бр. 5999, издадена 
од КЗСО — Кр. Паланка на име Насе М. Јова-
новски, с. Габар, Кр. Паланка. (4383) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4272 
на име Цама Бафтиша с. Заграчани, Струга. (4384) 

Здравствена легитимација бр. 1156, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Невена Стаменова, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 70, с. Виница, Кочани. (4385) 

Свидетелство бр. 42/2, издадено од Основното 
училиште с. Десово на име Милан ѓорѓиев Тоте-
ски, с. Десово, Битолско. (4386) 

Здравствена легитимација бр. 829, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Тоде Мирчев Котески, с. 
Долнени, Битола. (4387) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Јован О. Павловски, Железничка 
станица, Куманово. (4388) 

Здравствена легитимација бр. 21920, издадена 
од ЗСО — Кратово на име Тасија Јакимова Крс-
тева, ул. „Митко Димитров" бр. 2а, Кратово. (4389) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Станика Стојановска, с. Космо-
тац, Куманово. (4390) 

Здравствена легитимација бр. 7286, издадена 
од ЗСО — Филијала — Берово на име Васил Јо-
ванов Порторски, с. Ратево, Берово. (4391) 

Здравствена легитимација бр. 6433, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Марија 
Максимова, с. Рајчани, Кочани. (4392) 

Здравствена легитимација бр. 13652 на име Јо-
ван Шијан, ул. „Благој Страчков" бр. 31, Титов 
Велес. (4393) 

Здравствена легитимација бр. 60534, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Тефик Идризи, ул. 
„Цетинска" бр. 58, Тетово. (4394) 

Здравствена легитимација бр. 120, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Сабит Р. Рецепи, ул. „Во-
денска" бр. 6, Тетозо. (4395) 

Работна книшка бр. 045957/53 год. на име Или-
ја Душан Савески, ул. „Гоце Делчев" бр. 119, Те-
тово (4396) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Илиевски, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 103, Тетово. ^ (4397) 

Работна книшка на име Медо Му јовиќ, с. Ба-
тинци, Скопје. (4398) 

"IЗдравствена легитимација бр. 1356, издадена 
од КЗСО — Прилеп на име Славка Р. Стојанов-
ска, с. Крушевица, Битола. (4399) 

Свидетелство бр. 8, издадено од Осмогодиш-
ното училиште „Пецо Даскалот" с. Долнени на 
име Алексо Радованов Алексоски, с. Заполжани, 
Битола. (4400) 

Свидетелство за - завршено УШ одделение, бр. 
505, издадено од Центаралното училиште во с. Но-
ваци на име Иванка Раде Ристевска, с. Новаци, 
Битола. (4401) 

Свидетелство за завршен VI клас виша гим-
назија — Прилеп на име Нада Ѓ. Јоскоска, ул. 
„Ленин" бр. 52, Прилеп. (4402) 

Работна книшка рег. бр. 2335, серија бр. 112176 
издадена од Прилеп на име Орде Белкоски, ул 
„Маршал Тито" бр. 2, Прилеп. (4403) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ѓ. 
Петров на име Рафиз Палику, с. Рашче, Скопје. 

(4432) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, из-

дадено од Училиштето „Братство единство" — Де-
бар на име Аднан Крлиу, ул. „Г. Делчев" бр. 5, 
Дебар. (4433) 

Пратеничка легитимација издадена од Собра-
нието на СРМ на име Драган Николовски, Скопје. 

(4434) 
Здравствена легитимација бр. 13480, издадена 

од ЗСО — Т. Велес на име Димче Е. Ангелов, с. 
Долно Чичево, Т. Велес. (4435) 

Здравствена легитимација бр. 17646, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Вена Станкова Ѓор-
ѓиевска, с. Дреново, Т. Велес. (4436) 

Здравствена легитимација бр. 11306 на име 
Бранко Ристов ул. „Коле Цветков" бр. 19, Титов 
Велес. (4437) 

Работна книшка бр. 5777, издадена од Кава-
дарци на име Родна Тасева Ласкова, с. Ресава, 
Кавадарци. (4438) 

Работна книшка на име Круне Стојана Бо-
жиновски, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (4439) 

Здравствена легитимација бр. 4117, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име 
Богдана С. Атанасова, с. Баштево, Кр. Паланка 

(4440) 
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Здравствена легитимација бр. 15499, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Јоше Велјаноски, 
Гостивар. (4441) 

Здравствена легитимација фр. 32899, издадена 
од КЗСО — Штип на име Иле Ставрев, ул. „Хр. 
Карпош" бр. 38, Штип. (4442) 

Здравствена легитимација бр. 146796 на име 
Олга Милева Милосавлевска, с. Вратница, Тетово. 

(4443) 
Здравствена легитимација бр. 133672 на име 

Јелица Милосавлевска, с. Вратница, Тетовско. 
(4444) 

Здравствена легитимација бр. 186669 на име 
Душко Милев Милосавлевски, с. Вратница, Тетов-
ско. (4445) 

Пасош бр. 873485, издаден од СВР - Скопје на 
име Муведет Мустафа, Скопје. (135) 

Пасош бр. 501359 издаден од СВР - Скопје на 
име Реџеп Ш. Шабан, Скопје. (340) 

КОНКУРСИ 
На основа чл. 3 ст. 1 и 2 од Правилникот за 

специјализација на здравствените службеници од 
прва врста („Службен лист на ФНРЈ" бр. 24/60), 
Здравствениот совет на Специјалната болница за 
косно-зглобна туберкулоза во Охрид, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. За специјализација на еден лекар по орто-
педија 

У С Л О В И : 
Кандидатот да има три години стаж како ле-

кар, положен стручен испит и, да знае еден стран-
е ц јазик. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". (213) 

На основа чл. 37 од ЗЈС и чл. 8 од Законот за 
подрачјата на општините во СРМ („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 2 од 25.1.1965, Конкурсната ко-
мисија при Собранието на општината Берово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Секретар на собранието; 
2. Началник на Одделението за општа управа 

и општествени служби; 
3. Началник на Одделението за стопанство, 

комунални работи и финансии; 
4. Шеф на Отсекот за финансии; 
5. Шеф на Катастарскиот уред; 
6. Судија за прекршоци; 
7. Шеф на месна канцеларија — Пехчево; 
8. Шефови на месните канцеларии во Дво -

риште, Русиново, Владимирово и Буди-
нарци; 

9. Правен референт со реферат за опште-
ствено и работничко самоуправување; 

10. Референт за припрема на седници; 
11. Референт за кадрови и персонални пра-

шања; 

12. Референт за статистика; 
13. Референт за просвета и фонд за школ-

ство; 
14. Референт за култура и физичка култура: 
15. Просветен работник; 
16. Референт за народно здравје и социјални 

прашања; 
17. Санитарен инспектор; 
18. Референт за инвалидски и боречки пра-

шања; 
19. Референт за план и анализа; 
20. Референт за индустрија, рударство, занает-

чиство, сообраќај и врски; 
21. Референт за трговија, угостителство, тури-

зам, цени и пазаришна инспекција; 
22. Референт за земјоделие со земјоделска 

инспекција; 
23. Референт за труд, распределба и работен 

стаж; 
24. Референт за општо народни имоти; 
25. Референт за шумарство и шумска инспек-

ција; 
26. Референт за градежни и комунални ра-

боти, станбени прашања; 
27. Референт за урбанизам и регулации со 

градежна инспекција; 
28. Трудов инспектор и работни односи; 
29. Референт за приходи од населението; 
30. Референт за буџет и фондови; 
31. Референт за имотно-правни односи; 
32. Референт за граѓанска состојба (внатреш-

ни работи); 
33. Катастарски референт - - - — - 2 
34. Управно-правни референти во месна кан-

целарија Пехчево — — — — — — 2 
35. Референт за земјоделие и шумарство. 

У С Л О В И : 
Под точка 1, 2 и 3 висока стручна спрема со 

5 години практика во струката или виша стручна 
спрема со 8 години практика во струката. 

Под точка 4, 9, 13, 14, 15 и 34 со висока струч-
на спрема или виша стручна спрема со 5 години 
практика во струката. 

Под точка 5, 6, 7, 19 и 22 со висока стручна 
спрема или виша стручна спрема со 5 години ра-
ботен стаж, или средна стручна спрема со 8 години 
работен стаж во струката. 

Под точка 17, 25, 26 и 27 со висока стручна 
спрема или средна стручна спрема со 5 години ра-
ботен стаж во струката. 

Под точка 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 со виша стручна спре-
ма или средна стручна спрема со 5 години работен 
стаж во струката. 

Предимство на конкурсот имаат лицата за-
послени во досегашните општински собранија во 
Берово и Пехчево, доколку ги исполнуваат напред 
наведените услови. 

Молбите со потребните документи по чл. 31 
од ЗЈС, се достават до Конкурсната комисија при 
Собранието на општината Берово. 

Конкурсот трае од денот на објавувањето, па 
сб до пополнување нѕ, работните места. (198) 
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СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ —КРИВА 
ПАЛАНКА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием во работен однос на 3 лекари од општа 
пракса, со регулирана воена обврска и лекарски 
стаж 

Настап на работа веднаш по заклучување на 
конкурсот или по спогодба. 

Стан обезбеден, а личен доход по спогодба. 
Конкурсот останува отворен до пополнување 

на работните места, а најмалку 15 дена по објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". 

Поблиски информации во управата на Домот 
или на телефон број 86054. (233) 

На основа чл. 4 од Правилникот за работните 
односи на Комуналната банка Дебар, Конкурсната 
комисија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: ДИРЕКТОР 
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА - ДЕБАР. 

Услови: Висока стручна спрема со најмалку 
три години работен стаж во струката, виша струч-
на спрема со најмалку пет години работен стаж во 
струката, или средна стручна спрема со најмалку 
осум години работен стаж во струката. 

Личен доход според Правилникот за распо-
делба на личните доходи на работниците при Бан-
ката. 

Конкурсот трае до 15 март 1965 година. 
Кон молбата со кратка биографија да се при-

ложат потребните документи и достават до Кому-
налната банка Дебар — Конкурсна комисија. (217) 

СОДРЖИНА 
Страна 

23. Одлука за определување на места што се 
сметаат како градови односно населби од 
градски карактер во смисла на Законот за 
придонесите и даноците на граѓаните — — 97 

24. Решение за именување член на Архив-
скиот совет на Југославија — — — — 97 

25. Решение за именување членови на Сове-
тот на Заводот за рехабилитација на деца 
и младинци во Драчево — град Скопје — 97 

26. Решение за назначување директор на За-
водот за рехабилитација на деца и мла-
динци во Драчево — град Скопје — — 97 

27. Решение за именување на членови на оп-
штинските изборни комисии за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија — — 98 

28. Одлука за граничниот износ на најниско-
то пензиско примање и за висината на за-
штитниот додаток на пензиите — — — 102 

29. Одлука за определување на највисокиот 
износ на пензискиот основ од кој може да 
се определи пензија според Основниот за-
кон за пензиското осигурување — — — 102 

30. Одлука за висината на отпратнината на 
вдовица која не се здобила со право на 
семејна пензија — — — — — — — 103 

31. Одлука за висината на материјалното 
обезбедување на вдовица која не се здо-
била со право на семејна пензија — — 103 

32. Одлука за висината на додатокот за по-
мош и нега — — — — — — — — 103 

33. Решение за распишување на избори за 
одборници на Собранието на општината 
Ресен — — — — — — — — — 103 

34. Решение за распишување избори на една 
половина на одборниците на Општинското 
собрание Делчево — — — — — — 104 

35. Решение за распишување избори за избор 
на одборници на Општинското собрание 
на општината Идадија — — — — — 104 

36. Решение за распишување избори на една 
половина на одборниците на Општинското 
собрание на општината Демир Хисар — 104 

37. Решение за распишување избери за од-
борници на Собранието на општината Кале 105 

38. Решение за распишување избори за од-
борници на Општинското собрание на оп-
штината Гостивар — — — — — — 105 

39ч Решение за распишување на избори за 
одборници на Собранието на општината 
Гевгелија — — — — — — — — 106 

40. Решение за распишување избори на една 
половина на одборниците на Општинското 
собрание на општината Радовиш — — 106 

41. Решение за распишување избори за од-
борници на Општинското собрание на оп-
штината Куманово — — — — — — 106 

42. Решение за распишување избори на една 
половина на одборниците на Општинското 
собрание на општината Св. Николе — — 107 

43. Решение за распишување на избори за 
одборници на Општинското собрание на 
општината Струмица — — — — — 108 

44. Решение з-а распишување избори на една 
половина на одборници на Општинското 
собрание на општината Виница — — — 108 

45. Решение за распишување избори на една 
половина на одборниците на Општинското 
собрание на општината Дебар — - - — 109 

46. Решение за распишување избори на една 
половина на одборниците на Општинското 
собрание на општината Неготино — — 109 

47. Решение за распишување избори на една 
половина на одборниците на Собранието 
на општината Штип — — — — — — НО 

48. Решение за распишување избори на една 
половина на одборниците на Општинското 
собрание на општината Кичево — — — НО 

49. Решение за распишување избори на една 
половина на одборниците на Општинското 
собрание на општината Кочани — — — 110 

50. Решение за распишување избори за од-
борници на Собранието на општината 
Прилеп — — — — — — — — — 111 

51. Решение за распишување избори н:а една 
половина на одборници на Општинското 
собрание Валандово — — — — — — 111 

52. Решение за распишување избори н:а една 
половина на одборниците на Собранието 
на општината Кратово — — — — — 112 

53. Решение за распишување избори за од-
борници на Собранието на општината Ма-
кедонски Брод — — — — — — — 112 

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 802-11/1-498 

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


