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240. 
На основа член 55 во врска со член 60 од Зако-

нот за државната управа („Службен лист на Ф Н Р Ј " 
бр. 13/56 и 44/57), во врска со член 1 став 2 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
СР Македонија (,,Службен весник на СРМ" бр. 15/63), 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СООБРАЌАЕН 

ИНСПЕКТОРАТ 

Член 1 

Се основа Републички сообраќаен инспекторат 
како орган на управата во состав на Републичкиот 
секретаријат за сообраќај и врски. 

Член 2 

Републичкиот сообраќаен инспекторат ги врши 
инспекциските работи од областа на јавните патиш-
та, патниот, железничкиот, поштенско-телеграфско-
телефонскиот и езерскиот сообраќај кои со одред-
бите на постојните прописи му се ставени во над-
лежност на Републичкиот секретаријат за сообраќај 
и врски. 

Член 3 

Со работата на Републичкиот сообраќаен инспек-
торат раководи главен инспектор кого го назначува 
и разрешува Извршниот совет. 

Член 4 

Главниот инспектор спрема главниот инспек-
тор на службата за инспекција на железничкиот 
сообраќај при Заедницата на Ж П — Скопје и глав-
ниот инспектор на службата за инспекција на пош-
тенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај при За -
едницата на ПТТ — Скопје ги има правата и обвр-
ските одредени Со Законот за организацијата на 
Југословенските железници односно Законот за ор-
ганизацијата на Југословенските псЛлти, телеграфи 
и телефони. 

Член 5 

Стручната спрема на републичките сообраќајни 
инспектори ќе ја пропише Републичкиот секре-
таријат за сообраќај и врски во согласност со Ре-
публичкиот секретаријат за буџет и организација 
на управата. 

Член 6 

Со денот на влегувањ-ето DO сила на оваа уредба 
престануваат да важат Уредбата за инспекцијата 
на патниот сообраќај („Службен весник на НРМ" 
бр. 38/59) и Уредбата за основање инспекторат за 
јавни патишта („Службен весник на НРМ" бр. 35/61). 

Работите од надлежноста на укинатите инспек-
торати се пренесуваат во надлежност на Републич-
киот сообраќаен инспекторат. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-2347/1 
9 септември 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

241. 
На основа член 34 став 4 во врска со член 35 од 

Законот за национализација на наемните згради и 
градежното земјиште („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 52/58), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПОТЕСНИОТ 
ГРАДЕЖЕН РЕОН НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. Се потврдува Одлуката на Градското собра-
ние на град Скопје за проширување на потесниот 
градежен реон на град Скопје бр. 1068/1 од 14.VIII. 
1963 година. 

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

Бр. 09-2394/1 
9 септември 1963 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, с. р. 
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242. 
На основа член 71 од Основниот закон за из-

градба на инвестициони објекти („Сл, лист на ФНРЈ" 
бр. 45/61), Републичкиот секретаријат за градеж-
ништво и комунални прашања пропишува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ВО ТРУСНИ ПОДРАЧЈА 

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Градежните објекти што се изградуваат во трус-
ни зони од VII, VIII и IX јачина (интензитет) спо-
ред скалата на Моркали — Цанкани — Зиберг 
(Merkalli-Cankani-Sieberg во натамошниот текст 
МЦС) задолжително се димензионираат и изведува-
ат според овој правилник. 

Трусните зони од претходниот став се одредува-
ат според решението за привремените технички 
прописи за оптоварување на згради (П. Т. П. — 2 — 
4121 „Сл лист на ФНРЈ" бр. 61/48). 

Член 2 

Одредбите од овој правилник предвидени за зо-
ни со сеизмичност од VII степени при фундирање на 
добар терен, ќе се применуваат и во зони со сеиз-
мичност од помал степен без оглед на квалитетот на 
теренот за фундирање. 

Член 3 

Привремени објекти, кои не се наменети за 
престојување на луѓе, ќе се димензионираат за еден 
сеизмички степен пониско, од степенот на сеизмич-
носта во кој се наоѓаат. 

Член 4 

За сите објекти до 25 м висина над теренот или 
за скелет до вклучително седум спратови над тере-
нот, задолжително се составува дополнителна кон-
тролна сметка на напрегањата за случај на земјо-
трес, според приближната метода. 

За објекти со поголема висина потребно е да се 
изврши контролна сметка на напрегањата за слу-
чај на земјотрес, според поточната метода. 

За објекти за кои земјотресот очигледно не 
претставува опасност, како и за ѕидани објекти кои 
се конструисани според одредбите на овој правилник 
не е потребно да се составува посебна сметка за 
безбедност од влијание на земјотрес. 

II - ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СИЛИТЕ ЗА ОПТОВА-
^ РУВАНзЕ ОД ДЕЈСТВО НА ЗЕМЈОТРЕС 

/ Член 5 
Влијанието vHa земјотресот на зградата се прес-

метува така, што се зема во предвид товарот на 
зградата со хоризонталните сили кои дејствуваат во 
висината на меѓукатните конструкции или пак во 
тежиштата на масите на зградата, ако зградата не-
да етажна концепција, 

Член 6 

Основ за пресметување е нормалниот просечен 
товар на објектот, кој треба да одговара на веро-
јатниот товар во случај на земјотрес. 

За високи згради како нормален просечен товар 
се смета постојаниот товар и половината од корис-
ниот товар (без ветер). 

За резервоари, цистерни, бункери, силоси и 
слично, треба да се зема во предвид полното корис-
но оптоварување. 

Мостовите се пресметуваат само со постојано 
оптоварување. 

Член 7 

Хоризонталните трусни сили, кои дејствуваат во 
точките наведени во член 5, се пресметуваат според 
образецот: 

Ѕ = Q. К. В. N 
во које: 
Ѕ - трусна сила. 
Q = нормално просечно вертикално оптоварување 

според член 6 кој товар му припаѓа на подра-
чјето на точката на дејството на силата Ѕ. 

К = трусни коефициент 
В = коефициент на динамичноста 
N = коефициент, кој зависи од деформациите на 

конструкцијата при слободно вибрирање (ни-
шање) и од распоредот на товарот во кон-
струкцијата. 

Трусниот коефициент — К зависи од степенот 
на трусната зона и од квалитетот на теренот за 
фундирање и неговата вредност е прикажана во 
следната табела: 

Врста на теренот за фундирање 

Сеизмичка зона во 
степени по МЦС Слаб Среден Добар 

+ 25% ± о - 2 5 % 
IX ОДО 0,08 0,06 
VIII 0,05 0,04 0,03 
VII 0,025 0,02 0.015 

Како добри терени за фундирање се сметаат: 
чврста стена и хомоген шљунковит терен. 

Како средни терени за фундирање се сметаат: 
хомогени песочни терени, преконсолидовани глино-
вити и лапорести терени, умерено хетерогени гли-
новити и песочно — шљунковити терени. 

Како слаби терени за фундирање се сметаат: 
хетерогени терени, меки лапорци и глини. 

Коефициент на динамичноста В се одредува 
според образецот. 

0,75 
В = 

Т 
каде Т значи време на сопствената вибрација (ни-
шање) на зградата изразено во секунди; В има мак-
симална вредност 1.5, а минимална вредност 0.5. 
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,Член 8 

Методите за контрола на напрегањата се: при-
ближна и поточна метода за контрола на напрега-
њето. 

а) Приближна метода 
Времето на вибрирањето (нишањето) според 

приближната метода се пресметува според емпи-
рички образци. 

Ако времето — Т не се пресметува според ем-
пирички образци, се зема Т = 0,5 сек. 

Коефициент N = 1 
б) Поточна метода 
Времето на вибрирањето (нишањето) се пресме-

тува на основа поточна анализа за вибрирањето на 
зградата. При тоа се зема во предвид првиот, втори-
от и третиот тон на вибрирањето. 

Коефициентот — N арева да се пресметува на 
основа поточна анализа за деформациите на згра-
дата при вибрирањето. 

Член 9 

Дејството на земјотресот по правило се пресме-
тува во два главни правци, кои во основата се се-
чат под прав агол. 

ѓ 
Член 10 

При сметковната контрола на безбедноста од 
дејство на земјотрес се земаат во предвид и други 
хоризонтални сили, ако истите дејствуваат постоја-
но (акции на конструкциите, анкеровани оџаци). Ис-
товременото дејство на земјотрес и ветер не се зема 
во обзир. 

Член 11 

За објекти од вонредно значење к а к о што се, на 
пример, високи брани, големи објекти со извонредна 
висина и с,лично, треба да се изврши посебно про-
учување заради одредувањето на трусниот коефи-
циент. При ова проучување се земаат во предвид 
повисоки фреквенции на вибрирањето. 

Член 12 

За конструкции со помала способност за стив-
нување (гушење) на вибрирањето, како што се на 
пример, фабрички димњаци, високи кули, челични 
столбови и слични конструкции, трусната сила, се 
пресметува според горните образци и се зголемува 
со фактор до 1,6. 

I l l - ДОПУШТЕНИ НАПРЕГНУВАЊА ЗА ДИ-
МЕНЗИОНИРАЊЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ПОД 

ДЕЈСТВО НА ЗЕМЈОТРЕС 

Член 13 

При димензионирање на армирано-бетонски 
конструкции и ѕидови ѕидани на класичен начин и 
на конструкции од дрво, се земаат 50% поголеми 
напрегнувања од основните допуштени за нормална 
комбинација на товарите! 

; 1 Ѕлген 14 

При димензионирање по методите на ломот, до-
пуштено е напрегање во висина 75% од носивоста 
при лом. 

Член 15 

За метални конструкции се допушта како најго-
лемо дозволено напрегање границата на пластич-
носта на металот. 

Член 16 

При статичкото испитување на објекти под 
дејство на земјотрес се допуштаат и методи за плас^ 
тично пресметување на конструкциите, 

Член 17 

Допуштените напрегања во ѕидовите од тули се, 
одредени во глава V. 

Член 18 

На материјали што не се предвидени во прет-t 
ходните членови сходно се применуваат п р и н ц и п у 
те утврдени со тие членови. 

Член 19 

Ивичните напрегања на земјата во темелите npii 
контролното пресметување од дејство на земјотре-
сот се зголемуваат за 50%, кога допуштеното опто-
варување се пресметува според П. Т. П. број I под 
точка 442. Ако се применуваат поточни геомеха^ 
нички пресметувања, може да се земе предвид крат^ 
котрајноста на дејствието. 

Член 20 

Во случај на осигурување од превртување, во 
кој важи редовно фактор 1.5 кога се зема предвид 
дејството од земјотрес, неопходно е да се осигура 
макар факторот на безбедноста од превртување 
1.15. 

IV - ОПШТИ НАСОКИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ 

Член 21 

При конструирање на објекти, најголемите те-
жини (маси) треба да бидат концентрирани во дол-
ните спратови, а горните спратови да бидат што по-
малку оптоварени. Ова ќе се применува и за4 коч 
рисните оптоварувања: машини, складирана стока, 
како и на сопствената тежина на објектот. Дебели-
ната на ѕидовите и масивните меѓукатни конструк-
ции треба да се намалуваат. Леќите меѓукатен кон-
струкции се поповолни. 

Член 22 

Ако деловите на објектот, според оптоварува-
њето на земјата под темелите, меѓу себе битно се 
разликуваат, такви делови се одделуваат со дила-
тациона фуга. Ова исто важи и во случај кога има 
голема разлика во длабочината на фундирањето или 
во квалитетот на теренот за фундирање. 
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Конструктивното решение на објектот треба да 

биде колку може поедноставно и појасно. Комбина-
ции во една дилатациона единица еден дел да биде 
граден во скелет, а друг дел со ѕидови, по правило 
не се позволува. Комбинации на скелети во при-
земје и надѕидување со ѕидови се допуштени ако 
приземниот скелет е пресметан според прописите 
за трусни оптоварувања. 

Член 24 
Фундирањето на објектите треба да биде без-

прекорно. При слаб терен за фундирање, темелите 
треба да се армираат сообразно со јачината на 
трусниот (сеизмичкиот) степен, а количината на ар-
матурата треба да биде поголема од таа што е про-
пишана за серклажи во член 36 од овој правилник 
најмалку еден до два пати. 

Меѓу себе поврзани темели имаат предност пред 
поединечните темели (солитери). 

Член 25 
Дилатационите спојници треба да бидат толку 

пошироки, колку што е повисок објектот и изложен 
на дејство на што поголем сеизмички степен. При 
одредувањето ширината на дилатационите спојни-
ци треба да се земат во предвид разликите на из-
местувањата, кои настануваат при вибрирањето на 
дилатираните објекти. 

: Член 26 
Дрвените и челичните конструкции треба да би-

дат многу солидно осигурени од дејство на хори-
зонтални товари (сили). При дрвените конструкции 
со стапови грижливо ќе се провери, дали во затег-
натите стапови може да се јави притисок или за-
тегнување во притиснатите стапови. Сите врски на 
притиснатите стапови се изработат и како врски на 
затезни стапови, а затегнатите стапови по потреба 
се зајакнуваат против угиби. 

Член 27 
Дрвените и челичните покривки конструкции за-

должително се осигуруваат против хоризонтални 
товари толку јако што според предвидувањата да 
издржат и хоризонталните акции предизвикани од 
вибрациите на челните ѕидови и оџаци. Ѕидовите 
кои слободно стојат (челни) задолжително добро се 
анкероваат во покривните конструкции, оџаците за-
должително да имаат можност за огнеотпорен на-
слон на покривната конструкција со посредство на 
аголни зајакнувања. Лежиштата се изработуваат 
така што да ги спречат помрднувањата. 

Злен 28 
Надворешните ѕидови (полнеж) мора да имаат 

такви врски што го спречуваат нивното испаѓање. 

Член 29 
Дрвени меѓукатни конструкции се дозволуваат 

само за згради до два спрата. Овие меѓукатни кон-
струкции задолжително се анкеруваат во армирано 
бетонски серклажи. 

V - КОНСТРУКТИВНИ ОСНОВИ ЗА ЅИДАЊЕ 
НА ЗГРАДИ 

А) Конструкција на ѕидани згради 
1. Градежни системи 

Член 30 

Безбедноста од земјотресот при ѕидани објекти 
во голема мера зависи од распоредот на главните 
ѕидови и ѕидовите за засилување. Со обѕир на тој 
распоред познати се три система: 

I — систем со подолжни главни ѕидови и по-
пречни ѕидови за засилување (појачување), 

II — систем со попречни главни ѕидови и по-
должни ѕидови за засилување (појачување), 

III — систем со главни ѕидови во двата правца и 
меѓукатни конструкции со крстасто армирани плочи. 

Системот III по однос на безбедноста од земјоч 
трес е поповолен од системот I и II. 

Ѕидовите во секој спрат трефа да бидат што по-
равномерно искористени; разлики во квалитетот на 
материјалот треба да се избегаваат. Поставување на 
одделни бетонски столбови на поголеми распони BQ 
објект кој е целиот ѕидан, претставува опасно труел 
но решение. Вакво решение по исклучок може да се 
позволи само на основа посебно образложение. 

Градежниот систем на ѕидовите кои носат треба 
да е што поедноставен и јасен, како во основата нас 
спратот, така и во вертикалната координација меѓ^ 
спратовите. 

Главните ѕидови и ѕидовите за засилување (ши 
јачување) потребно е да се ѕидаат истовремено и во 
секој спрат да се поврзуваат со серклажи во моно-
литна целина. По исклучок некои од ѕидовите можат 
да се ѕидаат и покасно, ако со посебни технички 
мерки е обезбедено покасно изработената врска има 
иста јачина, како и кога ѕидовите се ѕидаат исто-
времено (зубчеста врска, у граде ни челични анкери 
за затегање, малтер кој може да ја издржи силата 
на затегањето и сл.). 

Преградиш^ ѕидови се носат од меѓукатните 
конструкции. Тие се градат покасно и обавезно тре-
ба да бидат долу, горе и од страна сврзани со носи-
вите ѕидови и меѓукатните конструкции така да 
не можат да се изместуваат. 

2. Ограничување на градежната висина за ѕида-
ни објекти за кои не е потребно посебно смет-
ковно докажување на трусната сигурност, 

Член 31 

Најголемиот допуштен број на спратови за ѕи-
дани објекти' зависи од системот на ѕидањето и од 
категоријата на сеизмичката опасност, што се утвр-
дува според следната табела: 

Категорија 
С И С Т Е М 

Категорија 
I II III 

А 4 спрата 4 спрата 5 спрата 
В 3 „ 3 „ 4 „ 
Ц 2 „ 2 „ 3 „ 
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Приземјето се смета како спрат. 
Кај поголеми висини потребна е статичка 

сметка. 
Категоријата — А важи за трусен ко-

ефициент К = 0,03. 
Категоријата — В важи за трусен ко-

ефициент К в 0,06. 
Категоријата — Ц важи за трусен ко-

ефициент К - ОДО. 
Ако трусниот коефициент — К има некоја меѓу-

вредност, изборот на категоријата А, В или Ц се 
врши во зависност од тоа, до која од карактеристич-
ните вредности 0,03, 0,06 или ОДО на конкретната 

меѓувредност трудниот коефициент — Ќ е најбли-
ска. 

Во допуштениот број на спратови се сметаат 
само тие што се ѕидани. 

Предвидениот број на спратови се однесува на 
спратови со висина од 3,25 м осовинско растојание. 
При поголема висина на спратовите се намалува. 

3. Дебелина на ѕидовите 

Член 32 
Заради статичка и трусна безбедност, ѕидовите 

не можат да се изградуваат под границите за дебе-
лините наведени во следната табела: 

К а т е г о р и ј а Систем I и И Систем III 

А 
25 цм ѕид, 
варов мал-
тер 

25 цм ѕид, 
продолжен 
малтер 

38 цм ѕид. 
продолжен 
малтер 

главни ѕидови само во 
последниот спрат, ѕи-
дови за оЈачување во 
сите спратови 

главни ѕидови само во 
двата последни спра-
та ѕидови за ојачува-
ње во сите спратови 

главни ѕидови во спра 
товите кои не се оп-
фатени со став втори 
од оваа категорија 

главни ѕидови во два-
та последни спрата 

главни ѕидови во три-
те последни спрата 

главни ѕидови во спра 
товите, кои не се оп-
фатени со став втори 
од оваа категорија 

В 
25 цм ѕид, 
продолжен 
малтер 

38 цм ѕид, 
во продол-
жен малтер 

главни ѕидови само во 
последниот спрат, ѕи-
дови за ојачување во 
сите спратови 

главни ѕидови во спра 
товите, кои не се оп-
фатени со став први 
од оваа категорија 

главни ѕидови во два-
та последни спрата 

главни ѕидови во спра 
товите кои не се оп-
фатени со став први 
од оваа категорија 

25 цм ѕид, 
продолжен 
малтер 

38 цм ѕид, 
продолжен 
малтер гор-
ните два 
спрата а 
долниот 
спрат во 
цементен 
малтер 

главни ѕидови не се 
дозволуваат, ѕидови за 
ојачување во послед-
ните два спрата 

главни ѕидови во сите 
спратови, ѕидови за 
ојачување во спрато-
вите, кои не се опфа-
тени со став први од 
оваа категорија 

главни ѕидови само во 
последниот спрат. 

главни ѕидови во сите 
спратови освен во по-
следниот спрат 

Забелешка: продолжниот малтер да има смеса 1:0,5:5 
(230 кгр. цемент + 100 т. гасена вар). 

4. Растојание на ѕидовите за зајакнување 

Член 33 

Растојанието на ѕидовите за зајакнување, ако 
меѓукатните конструкции се од армиран бетон или 
конструкции со еквивалентна крутост (тулено-бетон-
ски итн), изнесува за разни дебелини на главниот 
ѕид: 

Ѕидовите за зајакнување имаат 
максимално растојание: 

Главен ѕид 25 цм 6,0 м 
Главен ѕид 38 цм 7,5 м 

Ако врските се зајакнуваат според статич-
ната сметка растојанијата можат да бидат и пого-
леми од 7,5 м 

5. Отвори во ѕидовите 
Ѕидовите со дебелина од 25 цм можат да имаат: 
— како носиви ѕидови — 40"'о, како ѕидови за 

зајакнување - 60% од поволно распределените 
отвори. 

Отворот во ѕидот за за јакнување мора да биде 
оддалечен од главниот ѕид: 

при дебелина на ѕидот за зајакнување од 25 цм, 
најмалку 38 цм; 
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при дебелина на ѕидот за зајакнување од 38 цм, 
најмалку 25 цм. 

Истото важи за отвори во главен ѕид за оддале-
ченоста од ѕид за ојачување, односно за системот 
III, каде сите ѕидови се од иста вредност. Овој 
услов е доволен да биде исполнет само за едната 
страна. 

Димензиите на столбовите кои стојат меѓу отво-
рите, треба да бидат такви што дијагоналите помеѓу 
отворите да имаат наклон како следува: 

Категорија на Најголем 
трусната опасност наклон 

А 10 : 2 
В 10 : 3 
Ц 10 = 5 

Одделни столбови можат да бидат и потесни, 
ако е обезбедено еквивалентно преземање на силите 
преку други поснажни столбови и достатно јаки 
врски. 

6. Дозволени напрегања во ѕидовите од тули 

Член 34 
До донесување на соодветни прописи при ди-

мензионирањето на ѕидовите ќе се применуваат 
основните позволени напрегнувања изнесени во „До-
кументација за граѓевинарство и архитектура" (све-
ска бр. 21, ноември 1960, сепарат ГА - 63). 

Ако ѕидовите не се осигурени со попречни ѕи-
дови против виткање според постојните прописи, 
треба да се смета со двојна виткост h/d, Позволе-
пите напрегнувања на притисок можат да се позго-
лемат за 50% од нормалните кога се земаат во пред-
вид трусните сили 

Напрегнувањата за смакнување и затегнување, 
кога се земаат во предвид трусните сили, се допу-
штаат во големина 1/15 од напрегнувањата на при-
тисок, кое напрегнување е позводено за однос 
h/d = 5. 

Кога се земаат во предвид моментите на укле-
штувањето на конструкцијата во ѕидовите од тула, 
ивичните напрегнувања во ѕидовите може да бидат 
33% поголеми од просечните, резултантата не е 
позвОлено да слегне до ивицата поблизу од 1/6 од 
дебелината на ѕидот. 

7. Серклажи и зајакнувања 

Член 35 

Над секој спрат треба да се изработи серклаж 
од армиран бетон. Ширината на серклажот еднаква 
е на дебелината на ѕидот. По потреба таа се смалу-
ва само за термичката изолација. Минималната ви-
сина на серклажот е изнесена во табелата во на-
редниот став. Сите ѕидови - главни и за зајакну-
вање, имаат иста арматура во серклажот. 

За монтажни меѓукатни конструкции минимал-
ната висина (h) на серклажот и количината на 
челичната арматура зависи од бројот на спратовите, 
должината на зградата и трусната категорија на 
објектот според следната табела; 

' Должина К а т е г о р и и 
на објектот 

12 м 25 м 40 м 40 м А Б Ц 

Број 
на спратовите 

(вертикално) 

h 
cm 

Арматура 
h 

cm 
Арматура 

h 
cm 

Арматура 

1 - 8 4 0 8 12 4 0 8 16 4 0 10 
2 1 — . — 10 4 0 8 14 4 0 8 18 4 0 14 
3 2 1 — 12 4 0 10 16 4 0 10 20 4 0 16 
4 3 2 1 14 4 0 10 18 4 0 14 22 4 0 18 
5 4 3 2 16 4 0 12 20 4 0 16 22 4 0 20 

- 5 4 3 16 4 0 14 22 4 0 18 22 4 0 20 
- - 5 4 16 4 0 14 22 4 0 18 

- — 5 16 4 0 15 

Ако серклажот е во комбинација со носач, рам 
или монолитна меѓукатна плоча, на арматурата 
според статичкото пресметување се допушта да се 
додаде само уште половина од арматурата утврдена 
во горната табела. 

Ако се градат дрвени меѓукатни конструкции и 
конструкции од челични носачи, треба армирано-бе-
тонските серклажи, према горната табела да се за-
јакнат за 50% по однос на пресекот на бетонот и по 
однос количината на арматурата. 

Ако спратовите се со поголема висина од 3,25 м, 
серклажите треба пропорционално да се зајакнат. 
Во категоријата — Ц потребно е, при висина на 
спратот преку 4Д) м, на половината висина да се из-
работи уште еден серклаж со -половина јачина од 
главниот, Положајот на овој серклаж треба да биде 
најмалку на 1/3 од висината на спратот во случај, 
кога воопшто не е можно да се изработи на поло-
вината од висината на спратот. 

Серклажите при сводести меѓукатен конструк-
ции треба да бидат димензионирани така што да 
можат да ја носат полната хоризонтална акција на 
меѓукатната конструкција. Покрај пресметаната ар-
матура според статичкото пресметување, серклажот 
треба да има и додатна арматура според горната 
табела. 

Ако теренот под темелите може да ги преземе 
хоризонталните сили од сводовите, треба најмалку 
половина од силите да бидат преземени со врски 
(челични затеги), имајќи ги предвид наведените на-
прегнувања за челик. 

Челните ѕидови на таваните треба да се оси-
гураат со лизени и врски во горниот склопни сер-
клаж. Горниот серклаж треба да биде грижливо 
анкерисан со покривната конструкција, а истата 
треба да биде димензионирана на трусни сили, вклу-
чувајќи ги и силите кои ги пренесуваат тие челни 
ѕидови. 

Во трусната категорија — Ц челни ѕидови во по-
кривот не се позволуваат. Таваните во тие реони се 
завршуваат со дрвена или некоја друга лесна и ела 
стична изработка. 

Член 36 
Армирано-бетонските серклажи, ка ј згради со 

армирано-бетонски меѓукатни конструкции во кате-
горијата Ц и ка ј згради од 3 и повеќе ката во кате-
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гори јата А и В, се поврзуваат во вертикален правец 
со конструктивни антисеизмички армирано бетонски 
столбови од МБ 220, поставени на аглите и другите 
соодветни места на растојание не поголемо од 7,0 м. 
Овие армирано-бетонски столбови се армираат со 
4 0 14 мм односно 4 0 16 мм и узенгии 6 0 6 мм а 
1,0 м1 и одат по целата висина од зградата. 

Столбовите треба да се бетонираат по изврше-
ното ѕидање кое ќе се прекине на шморц за да се 
добие помонолитна меѓусебна врска. 

Член 37 

Укрстувањето на внатрешни аглови како и 
ч укрстувањата на внатрешните ѕидови од тулена ѕи-

дарија се извршува со армирање 4 0 8 мм во хори-
зонталните спојници на ѕид ари јата со цементен мал-
тер 1 : 3 и тоа по 1,0 м од аголот. Овие укрстувања 
се вршат на секој 1,5 м височина за објекти од ка-
тегоријата А и В, а на секој 1,0 м височина за објек-
ти од категоријата Ц. 

Член 38 

Хоризонталната изолација на ѕидовите се из-
вршува со цементен малтер, а не со битуменски про-
изводи за објекти од категоријата А, В и Ц. 

8. Останати услови 

Член 39 

Градењето на уклештени скали, балкони, поде-
сти, стреи и слично се позволува само во случаи, 
кога истите се монолитно поврзани со меѓукатпа 
конструкција и не ги натоваруваат ѕидовите со тор-
зиони моменти. Скалите по правило треба да бидат 
градени како самостојна плочеста конструкција. 

% Уклештување на поедини елементи може да се по-
зволи само за трусните категории А и Б и тоа во 
вид со најмала дебелина 38 цм, а конзолите да не 
надминуваат: 

Во категорија А — — — — — — 1,25 м 
Во категорија В — — — — — — 0,90 м 
Во категоријата Ц воопшто не се позволуваат 

конзоли. 
Извадени надвор од носивите ѕидови декора-

тивни делови или украси на фасадите треба по 
можност да се избегаваат. Кога такви декоративни 
делови или украси се изградуваат, тие треба добро 
да се анкерисаат во ѕидовите. Во реоните од кате-
горија — Ц такви декоративни делови и украси се 
забранети. 

Ѕидањето со надвисување по правило е забра-
нето. 

Б. Конструкција на камени згради 

Член 40 

Ѕидови градени од камен со неправилен облик, 
треба на одредена висина да се поравнат и поврзат 
со додатен серклаж со јачина 50% од нормално про-
пишаните врски. Висинските растојанија на врските 
изнесуваат: 

За категорија А - 4,0 м, Б - 2,0 м, Ц - 1,0 м 

За ѕидање со камен кој има правилен облик 
соодветно важат правилата за ѕидање со тула од 
нормален формат. 

При конструисање на ѕидови од блокови со дру-
ги димензии треба да се применуваат одредбите 
предвидени за ѕидови од тула со нормален форма% 

При статичките сметки треба да се земат ^ 
предвид врстите на ѕидови од тула што одговараат 
на носењето на ѕид од подруги блокови. Дејството 
на носивоста и крутоста мора да ја има вредноста 
што е пропишана за соодветна врска на ѕид од тула. 

Ѕидовите од неармиран бетон задолжително се 
поврзуваат како и ѕидовите од тула. Диагонално 
поврзување според статичката сметка е поповол-
но, особено во трусната категорија Ц. К а ј бетонски 
ѕидови за кои е можно со соодветно арАшрање да се 
постигне голема стабилност, ограничување по стра-
теви не важи. Ако подрумските ѕидови се градени 
од бетон и ако се прописано поврзани со серклажи, 
таквиот подрумски спрат не подлегнува на ограни-i 
чување. 

Ѕидовите на оџаците треба да бидат што по-
блиску до слемето, така да не го надвисуваат многу; 
покривот. 

Ѕидовите за оџаците треба да се градат со ква-
литет, кој ги позволува следните напрегнувања: 

Трусна категорија А В Ц 
Напрегнување кг/см2 10,0 13,0 17,0 
Ѕидовите на оџаците треба да се зајакнат со 

врски во категорија В на 2,5 м висина со арматура 
4 0 6 мм; во категорија Ц на 1,2 м висина со арма-
тура 408мм. Во категорија Ц пожелно е и верти-
кално армирани со 0 8 мм на оддалеченост 25 см. 

Во категоријата А зајакнувањето со врски не 
е потребно. 

VI - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 41 

Овој Секретаријат ќе донесе стручно упатство 
за изведувањето на градежни работи на објектите 
што се санираат односно адаптираат во трусни 
подрачја. 

Член 42 

Овој правилник влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Број 01—41/1 
20 септември 1963 година „ 

Скопје 
Републички секретар 

за градежништво 
и комунални прашања, 

Инж. Т. Киријас, с. р. 
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Обласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни раба-
ти на СРМ, со решението бр. 20-13576/1 од 12 јули 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Исековски Добривоје, роден 1930 година во 
село Сланско, Охридска околија, од татко И с а е в -
ски Ристо и мајка Митра, така што во иднина фами-
л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Михајловски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (325) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-15437/1 од 12 август 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Целевски Цветко, роден на ден 22 мај 1934 година 
во село Белчишта, Охридска околија, од татко Петре 
и мајка Велика, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Целе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (326) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-14634/1 од 20 јули 1963 
година, ја одобри промената на фамили јарно^ име 
на Ибраими Бајрам, роден на ден 13 јули 1924 го-
дина во село Радолишта, Охридска околија, од татко 
Арслан и мајка Мамуд е, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Арслани. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (327) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-12687/1 од 28 јуни 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Спасовски Душан, роден на 6 февруари 1921 го-
дина во село Рамно, Кумановска околија, од татко 
Саздо и мајка Николета, така што во иднина фами-
л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Мартиновски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (328) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-14273 од 19 јули 1963 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Колчевски Панделимон, роден на ден 7 август 1936 
година во село Дрмени, Охридска околија, од татко 
Боривоје PI мајка Елена, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Панде. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ,-со решението бр. 02-5685/1 од 22 март 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Изети Назми, роден на ден 24 јуни 1923 година 
во село Селце, Тетовска околија, од татко Хаки и 
мајка Неџибе. Промената е одобрена и на Изети 
Хајриз е, родена на 11 март 1925 година во село Вејце, 
Тетовска околија, од татко Хашим и мајка Ајше, 

така што во иднина фамилијарното им ќе им гласи 
Арслани. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (330) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-14470/1 од 19 јули 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Јуруковски Александар, роден на 24 јуни 1930 
година во Галичник, Тетовска околија, од татко Куз-
ман мајка Дона, така што во иднина фамилииарното 
име ќе му гласи Стефановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (331) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-14799/1 од 17 август 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Паљику Амет, роден на 13 февруари 1926 
година во село Рашче, Скопска околија, од татко 
Азиз и мајка Метлахе, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Ќаили. 

Промената на фамилијарното име се протегнува 
и на малолетното му дете Паљику Фикрије, родена 
на 24 мај 1960 година во село Рашче, Скопска око-
лија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (332) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-14800/1 од 17 август 
1963 година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Паљику Арифе, родена на ден 6 март "1931 
година во Копаоница, Скопска околија, од татко 
Рамиз и мајка Ханифе, така што во иднина фами-
лијарното име ќе ќ гласи Ќаили. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (333) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-14797/1 од 17 август 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Јовановски Благое, роден на ден 21 февру-
ари 1937 година во Скопје, од татко Тодор и мајка 
Савка, така што во иднина фамилијарното име ќе 
му гласи Ивановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (334) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-14339/1 од 20 јули 1963 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Дукоска Најда, родена на 2 јуни 1939 година во село 
Дренок, Охридска околија, од мајка Гулиманоска 
Грозда, така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Нада. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (341) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-14802/1 — 1963 година, 
ја одобри промената на фамилијарното име на Ма-
невски Петар, роден на 16 септември 1935 година 
во село Сирково, Титоввелешка околија, од татко 
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Илија л мајка Зорка, така што во иднина фамили-
ј а р н о ^ име ќе му гласи Јовановски. 

Промената се протега и на неговото малолетно 
дете Маневски Тони, родено на ден 16 април 1963 
година во Скопје. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (342) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 2-9-14803/1 — 1963 година, 
ја одобри промената на фамилијарно^ име на Ма-
невска Тодорка, родена на ден 21 февруари 1937 
година во с. Смиловци, Титоввелешка околија, од 
татко Димко и мајка Пандура, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе ќ гласи Јовановска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (343) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-
ти на СРМ, со решението бр. 20-14912 од 12 август 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Лазаревски Воин, роден на ден 6 мај 1929 година 
во село Кнежје, Штипска околија, од татко Трајан 
и мајка Петкана, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Блаже. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (335) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-
ти на СРМ, со решението број 20-13812/1 од 12 јули 
1963 година, ја одобри промената на личното име на 
Илиев Душан, роден на ден 15 мај 1935 година во 
село Ново Село, Штипско, од татко Илија и мајка 
Нада, така што во иднина личното име ќе му гласи 
Саздов Душко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
,,Службен весник на СРМ". (336) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-15300 од 8 август 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Крстева Цвета, родена на ден 10 јануари 1921 го-
дина во Неготино, Титоввелешка околија, од татко 
Костадин и мајка Дума, така што во иднина фами-
лијарната име ќе и гласи Соколова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (338) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-
ти на СРМ, со решението бр. 20-14041/1 од 13-VII-1963 
година, ја одобри промената на личното име на Ши-
калев Јован, роден на ден 6 декември 1914 година во 
Неготино, Титоввелешка околија, од татко Дончо и 
мајка Руска, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Соколов Ванчо. 

Промената на фамилијарното име на таткото се 
протегнува и на неговите малолетни деца: Ристо, 
роден на 10 април 1947 година во Неготино и Дончо, 
роден 1952 година во Кавадарци, Титоввелешка око-
лија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (339) 

Бр. 33 - Стр. 641 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО 

При овој суд е подигната постапка за поништу-
вање на чекот бр. 288483 во вредност од 30.000 дина-
ри, издаден од Комуналната банка во Крушево, на 
име Папакоча Јован, ул. 8 септември бр. 33 — Кру-
шево. 

Се поканува секој што го притежава горниот 
чек, по било кој основ, да јави на овој суд и стави 
приговор против поништувањето му во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ". По истекот на горниот рок че-
кот ќе се смета за поништен. 

Од Општинскиот суд во Крушево, Р. бр. 59/63. 
(340) 

Мали огласи 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Свидетелства бр. 292 за I клас, бр. 303 за II 
клас и бр. 577 за III клас гимназија, издадени од 
Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име Бош-
ко Симоновски, Скопје. (1796) 

Ученичка книшка за завршено V одделение на 
на Хуљки Груби, Скопје. (1797) 

Работна книшка бр. 4121, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Горче Петров на име 
Рамадан Р. Јунузи, Скопје. (1798) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — ' 
Скопје на име Билкизе Битиќи, с. Орланце, Скопско. 

(1799) ' 
Свидетелство бр. 02-II/3-20, издадено од Гимна-

зијата во Пирот на име Павао Мардешиќ, Скопје. 
(1801) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Македонка и Слободан Николови, 
Скопје. (1802) 

Работна книшка бр. 19/57, издадена во Скопје на 
име Аќиф Салиовски, с. Св. Петка, Скопје. (1803) 

Здравствена легитимација со влошка издадени 
од ЗСО — Земун на име Татјана Танушевска, Ѓ. Ј 

Петров. (1804) 
Свидетелство за завршено основно училиште, 

издадено од Основното училиште „Кирил Пејчино-
виќ" с. Теарце на име Татјана Танушевска, Г. Пет-
ров. (1805) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фариз Сала Али, с. Чајлане, Скопје. 

(1806) 
Регистарска таблица бр. 10740, издадена од СВР 

— Скопје на име Костадин Стојаноски, Скопје. 
(1807) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Борис Бузлиев, 
Скопје. ^ (1808) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојна Б. Георгиева, с. Долно Солње, 
Скопско. (1809) 
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Свидетелство за завршена Учителска школа во 
Скопзе на име Коцана Трифунова, Скопје. (1810) 

Диплома РЛ. книга бр. 7 за завршено Градежно 
средно техничко училиште во Скопје на име Мето-
дија Ф. Боев, Скопје. (1811) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрам Е. Бериша, Скопје. (1812) 

Здравствена легитимација бр. 104674 издадена 
од ЗСО - Ниш на име Петар Раденковиќ, Скопје. 

(1813) 
Ученичка книшка за завршено VI и VII одде-

ление, издадена од Училиштето „Карпош" — Скоп-
је на име Перо Милошевски, Скопје. (1814) 

Работна книшка издадена од Бирото за посреду-
вање на трудот во Скопје на име Љубе Симоновски, 
Скопје. (1815) 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Форина Вакова, 
Скопје. (1816) 

Работна книшка бр. 44167-226, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Шибеник на 
име Босилка Милориќ, Г. Петров. (1817) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Би-
тола на име Петар Костов Будиковски, с. Граешница 
Битолско. (1818) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Богдан Гулевски, ул. „Кире Гаври-
лоски44 бр. 18 - Прилеп. (1819) 

Работна книшка бр. 171510 на име Вера Бошева, 
ул. „4 ноември" бр. 47 — Битола. (1820) 

Здравствена легитимација бр. 10410, издадена од 
ЗСО — Битола на име Иван Мицевски, Битола. 

(1821) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Панде Малевски, ул. „Гоце Делчев"4 

бр. 6 - Битола. (1822) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Чевдије Р. Мустафовски, ул. „Ј. Пи-
перката" бр. 7 — Битола. (1823) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Салија А. Салиевски, ул. „Тризла" 
бр. 151 - Прилеп. (1824) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Весна К. Крстевска, е. Довезенци, 
Кумановска (1825) 

Здравствена легитимација бр. 37057, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Дончо Владов Николов-
ски, М. Брод. (1826) 

Диплома за завршена Виша трговска школа во 
Гостивар на име Караи Нури, Гостивар. (1827) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, из-
дадена од Училиштето „Климент Охридски44 с. Дра-
чево на име Цветанка Митре Бонева, с. Драчево, 
Скопје. (1828) 

Диплома за завршено Средно техничко учи-
лиште — Геодетски отсек — Скопје на име Ми-
хајло Лозанов Неделковски, ул. „Тошо Даскалот44 

бр. 71 - Битола. (1829) 
Свидетелство за завршена I година Индустриско 

училиште електромашински смер — Прилеп през 
1960/61 година на име Томе Ристески, с. Граиште, 
Битола. (1830) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Ратка Тргачева, ул. „Св. Наум" бр. 7 
- Битола. ^ (1831) 

Свидетелство бр. 395/58 за I клас економски тех-
никум на име Љубица Трајковска, ул. „Сава Кова-
чевиќ" бр, 19 — Куманово. (1832) 

Здравствена легитимација бр. 15771 на име Трај-
ко Темелковски, с. Владиловци, Титоввелешко. 

(1833) 
Работна книшка рег. бр. 1233/55, серија бр. 

137376, издадена од НО на општината Гевгелија на 
име Јован Петров Јованов, с. Негорци, Гевгелија. 

(1834) 
Здравствената легитимација бр. 24733, издадена 

од ЗСО — Гевгелија на име Веселина Ристова Ла-
зарова, с. Прдејци, Гевгелија. (1835) 

Возачка дозвола бр. 473, издадена од СВР — 
Титов Велес на име Атанас Андонов Зазов, с. Ду-
брово, Титовве лешко. (1836) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Неготино на име Толов Пано Иванов, с. Горни Ди-
сан, Кавадарци. (1837) 

Здравствена легитимација бр. 744, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Илјаз К. Каили, с. Шипко-
вица, Тетовско. (1838) 

Свидетелство бр. 5 на име Месут Узрахији, ул. 
„Његошева44 бр. 5 — Тетово. (1839) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 22481, 
издадена од ЗСО — Тетово на име Саиде Велии, с. 
Градец, Тетовско. (1840) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Школото „Климент Охридски" с. Дра-
чево на име Велика Манева Трипуновска, с. Дра-
чево, Скопско. (1841) 

Здравствена легитимација бр. 5436, издадена од 
ЗСО — Битола на име Петар Огненов, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 12 - Битола. (1842) 

Здравствена легитимација бр. 21638, издадена од 
ЗСО — Битола на Милица Србинова, ул. „М. Т. 
Живковиќ" бр. 48 - Битола. (1843) 

Работна книшка бр. 16523. издадена од ЗСО -
Битола на име Трајан Јанакиевски, ул. „Кочо Деса-
нов бр. 11 - Битола. (1844) 

Свидетелство бр. 20 за завршено VIII одделение 
на име Мечо Мемедовски, ул. „27 март" бр. 4 — 
Куманово. (1845) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Уљуси А. Сулимановски, ул. 
„Принципова44 бр. 7 — Куманово. (1846) 

Здравствена легитимација бр. 39527, издадена од 
ЗСО — Куманово на име Верка П. Младеновска, с. 
Биљановце, Кумановско. (1847) 

Дозвола за држење оружје бр. 03-738/1-62, из-
дадена од СВР — Охрид на Земјоделското стопан-
ство „Крупното44, Кичево. (1848) 

Здравствена легитимација издадена од "ЗСО -
Ресен на име Миле Наумовски, с. Јанковец, Ресен. 

(1849) 
Здравствена легитимација на име Светлана Го-

тевска , ул. „29 ноември", Кочани (1850) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Прилеп на име Стојна Спиркоска, ул. „Пиринска41 

бр. 5 - Прилеп. (1851) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Благоја Стојановски, с. Д. Коња-
ре, Кумановско. , (1352) 

Здравствената легитимација бр. 36548, издадена 
од ЗСО - Куманово на име Добре Ј. Ѓорѓиевски, с. 
М Нагоричане, Куманово. (1853) 

Здравствената легитимација бр. 9643, издадена 
од ЗСО - Кр. Паланка на име Стојан С. Јованов-
ски. с. Љубинце, Кр. Паланка. (1854) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Ресен на име Неврузе Мечовска, с. Грнчари, Ресен. 

(1855) 
Работна книшка на име Таир Сапа, с. Крушде, 

Титоввелешко. (1856) 
Свидетелство за завршено IV одделение на име 

Межди Џафер Мурати, с. Теново, Тетовско. (1857) 
Свидетелство за завршен II клас Индустриско 

училиште во Гостивар на име Павле Рафајловски, 
Гостивар. (1858) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8863, 
издадена од ЗСО — Штип на име Шунда Костова, 
с. Тестеменци, Штип. (1859) 

Здравствена легитимација бр. 6032 на име Јован 
Илиев Јованов, ул, „Славчо Стоименов" бр. 29 - Ра -
довиш. (1860) 

Ученичка книшка за I и IV одделение на име 
Рајна Богоева Станковска, с. Драчево, Скопско. 

(1861) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Основното училиште за возрасни през 
1960/61 год. во Прилеп на име Сотир Трајкоски, ул. 
„Владо Стојаноски" бр. 29 - Прилеп. (1862) 

Свидетелство бр. 101 за завршено VIII одделе-
ние на име Јаворка Г. Петковска, с. Клечевце, Ку-
мановско. (1864) 

Здравствена легитимација бр. 2694/390, издаде-
на од ЗСО - Кичево на име Зекман С. Јонузоски, 
ул. „Прилепска" бр. 105а - Кичево. (1865) 

Здравствена легитимација бр. 9700, издадена од 
ЗСО - Дебар на име Музиен Финда, Дебар. (1866) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Македонка Бабунска, ул. „Кирил и Методи" 
бр 2.5 - Титов Велес. (1892) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена од 
Осумгодишно^ училиште „Братство" с. Челопек на 
име Владо Мартиновски, с. Челопек, Тетовско. 

(1893) 
Свидетелство бр. 8/48 за завршено IV одделение 

на име Касам Мифтари, с. Теново, Тетовско. (1894) 
Здравствена легитимација бр. 36974, издадена од 

ЗСО - Штип на име Славка Љубева Накова, ул. 
„15 корпус" бр. 1 - Штип. (1895) 

Свидетелство бр. 145 од VIII одделение на име 
Сто Јан Симоновски, с. Одрено, Кумановско. (1896) 

Свидетелство бр." 12 за завршено VIII одделение 
на име Реџеп Исени, с. Нераште, Тетовско. (2000) 

Здравствена легитимација бр. 8438 на име Науме 
КОЈОСКОСКИ, с. Волино, Охридско. (1910) 

Здравствена легитимација бр. 13700, издадена од 
ЗСО - Штип на име Часлав Јовев, с. Богданци, 
Гевгелија, (1911) 

Работна книшка бр. 4185, на име Горѓи Лазов, 
ул. „М. Тито" бр. 23 - Титов Велес. (1912) 

Здравствена легитимација бр. 22533, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Боро Г. Јанчевски, с. Ши-
вец, Кавадарци. ' (1213) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3591, 
издадена од ЗСО - Прилеп на име Мара Гроздано-
ва Петровска, с. Чаниште, Битолско. (1914) 

Здравствена легитимација на име Бедрије Ке-
римов, ул. „Козјак" бр. 52 — Битола. (1915) 

Ученичка книшка за завршено VII одделение 
на име Каме Костадинов, ул. „Ениџе Вардар" бр. da 
— Битола. (1916) 

Здравствена легитимација бр. 47782 на име Рис-
то Трајаноски, ул. „Гоце Делчев" бр. 62 - Струга. 

(1917) 
Здравствена легитимација бр. 1381, издадена од 

ЗСО - Струга на име Јованка Горгоноска, Струга. 
(1918) 

Работна книшка бр. 7575, серија бр. 176358 на 
име Иљми Џабир Камили, с. Нераште, Тетовско. 

(1919) 
Работна книшка бр. 678, издадена од Бирото за 

посредување на трудот — Виница на име Перса А-
накиева Гоцева, Виница, Кочани. (1920) 

Ученичка книшка за завршено I до IV одделе-
ние на име Цветанка Томе Мелкова, с. Долно Ли-
сиче, Скопско. (1921) 

Сообраќајна дозвола бр. НО, издадена од СВР -
Охрид на Транспортното претпријатие „Авто —Пре-
спа" — Ресен. (1922) 

Работна книшка бр. 920, серија бр. 384830, изда-
дена од НО на општината Орашец на име Слободан 
Александров Петрушевски, с. Јажинце, Кумановско. 

(1923) 
Здравствена легитимација бр. 4591 на име Слобо-

дан Стефановиќ, В. П. 3982 - Демир Капија, Кава-
дарци. (1924) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Фанија Ц. Ристеска, с. 
Секирци, Прилеп. (1925) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Виолета Јовчева, ул. „Горче Петров" 
бр. 2 — Прилеп. (1926) 

Работна книшка бр. 9040,,^а име Томе Милевски, 
ул. „Димитар Влахов" бр. 116 — Титов Велес. 

(1927) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 6139, 

издадена од ЗСО - Радовиш на име Стаје Димитров 
Стојчев, с. Загорци, Радовиш. (1928) 

Свидетелство бр. 115/61 за завршено VIII одде-
ление на име Валентина Николоска, ул. „Илија Ибе-
ски" бр. 53 — Прилеп. (1929) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Училиштето „Кочо Рацин" — Кратово на f 
име Македон Славков Стаменовски, с. Кетеново, 
Кратово. (1930) 

Здравствена легитимација бр. 1619, издадена од 
ЗСО — Испостава — Брод на име Стефанка Мар-
коска, с. Здуње, Кичево. (1831) 

Воена буквица, издадена од В. П. 1899 — Семи-
зовац на име Рахман Беџета Балажоски/с . Србица, 
Кичево. (1932) 

Здравствена легитимација бр. 1650 на име Жив-
ка Димева Златева, с. Росоман, Титоввелешко. 

(1933) 
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Ученичка книшка за завршено VIII одделение, 
издадена од Училиштето „Кочо Рацин", с. Ивањев-
ци, на име Панде Грашевски, е. Долно Српци, Б и -
толско. (1897) 

Работна книшка рег. бр. 2500, серија бр. 0167636 
на име Димитар Велески, ул. „К. Јосифовски" бр. 
197 - Прилеп. (1898) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Куманово на име Андре Митровски, с. Косматац, 
Кумановско. (1899) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Ресен на име Незакет Алитовски, Ресен. (1900) 

Здравствена легитимација бр. 21922, издадена од 
ЗСО — Титов Велес на име Видосава Илиева Ѓор-
ѓиевска, с. Богомила, Титоввелешко. (1901) 

Работна книшка на име Цвета Коцева, ул. „Орце 
Шутев" бр. 17 - Титов Велес. (1902) 

Воена книшка бр. 7833, издадена од KB О - Те-
тово на име Гуро Пере Перковиќ, с. Јегуновце, Те-
товско. (1903) 

Свидетелство на име Аљит Р. Бекири, с. Чело-
пек, Тетовско. (1904) 

Здравствена легитимација бр. 3351, издадена од 
ЗСО - Прилеп на име Б л а ж е Калчакоски, с. Врб-
јани, Прилепско. (1905) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3352, 
издадена од ЗСО — Прилеп на име Цвета Калчако-
ска, с. Врбјани, Прилепско. (1906) 

Школско свидетелство бр. 41 за завршено V 
одделение през 1949/50 година на име Стевка Са-
марџиева, ул. „Страшо Пинџур" бр. 15 - Прилеп. 

(1907) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1123, 

издадена од ЗСО — Кратово на име Сенто Стојанов 
Петков, с. Туралево, Кратово. (1908) 

Здравствена легитимација бр. 46/52, издадена од 
ЗСО - - Дебар на име Бардун Веби Кркути, ул. 
,,Здравко Чочковски" бр. 13 - Дебар. (1909) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 1558, издадена од СВР -
Титов Велес на име Атанас Андов Зазов, с. Дуброво, 
Кавадарци. 

(2426) 
Лична карта рег. бр. 10696, серија бр. 0671916 из-

дадена од СВР — Тетово на име Ќазим Османа 
Куртиши, с. Слатина, Тетовско, 

(2427) 
Лична карта рег. бр. 16573, серија бр. 0713111 из-

дадена од СВР — Тетово на име Азем Бајрам Ве-
лија, с. Градец, Тетовско. (2428) 

Лична карта рег. бр. 38141, серија бр. 0693406 из-
дадена од СВР — Гостивар на име Илмиасан Сали 
Грева. ул. „М. Ч. Филипоски" бр. 108 - Гостивар. 

(2429) 
Лична карта рег. бр. 16095, серија бр. 0760027 из-

дадена од СВР — Охрид на име Владимир Божин 
Трпевски, с. Брвеница, Тетовско. 

(2430) 
Лична карта рег. бр. 7536/ш, серија бр. 0297009 

издадена од СВР — Штип на име Славе Смиљанов 
Стојанов, ул. „Карло Маркс" бр. 20 — Штип. 

(2431) 
Лична карта рег. бр. 42118, серија бр. 0797360 из-

дадена од СВР — Тетово на име Јелица Ленто За-
фирова, с. Виница, Кочани. 

(2432) 
Лична карта рег. бр. 4347, серија бр. 0399857 из-
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дадена од СВР - Тетово на име Драго Николов Се-
рафимовски, с. Старо Село, Тетовско. 

(2433) 
Лична карта рец. бр. 4347, серија бр. 0399857 из -

дадена од СВР - Св. Николе на име Стојан Слав-
ков Ангелов, с. Строиманци, Св. Николе. 

(2434) 
Лична карта' рег. бр. 8902, серија бр. 0116994 из-

дадена од СВР - Битола на име Паца Тихо (Танев-
ска) Буџевска, ул. „11 октомври" бр. 3 - Битола. 

(2460) 
Лична карта рег. бр. 6253, серија бр. 0445860 из-

дадена од СВР - Битола на име Петре Вангел Р а -
девски, ул. „Караорман" бр. 7а - Битола. 

(2461) 
Лична карта рег. бр. 22122, серија бр. 0163505 из-

дадена од СВР - - Прилеп на име Јовче Минов Алек-
соски, с. Долгаец, Прилеп. 

(2462) 
Лична карта рег. бр. 7786, серија бр. 0112496 из-

дадена од СВР — Дебар на име Каплан Еминов Али-
оски, с. Новак, Прилеп. 

(2463) 
Лична карта рег. бр. 3845, серија бр. 0133355 из-

дадена од СВР - Прилеп на име Трајче Рајатоски, 
ул. „С. Филиповски" бр. 19 — Прилеп. 

(2464) 
Лична карта рег. бр. 1246, серија бр. 0569703 из-

дадена од СВР - Куманово на име Драган Новак 
Тасевски, с, Стрезовце, Кумановско. 

(2465) 
Лична карта рег. бр. 2067, серија бр. 05229895 из-

дадена од СВР - 1 Куманово на име Добрила Ден^ 
ковска, ул. „Гоце Делчев" бр. 15 - Куманово. 

(2466) 
Лична карта рег. бр. 1637, серија бр. 0361278 из-

дадена од СВР — Неготино на име Јанко Велков 
Трајков, с. Војшанци, Кавадарци. 

(2467) 
Лична карта рег. бр. 3312, серија бр. 0172808 из-

дадена од СВР — Гостивар на име Цвета 3. Каркин-
ска, ул. „ЈНА" бр. 41 — Гостивар. 

(2468) 
Лична карта рег. бр. 6030/ш, бр. 0411506 издадена 

од СВР - Штип на име Стојко Јанков Филипов, с. 
Чифлик, Кочани. 

(2469) 
Лична карта рег. бр. 6747, серија бр 0383457 из-

дадена од СВР — Кочани на име Амет Абишов Аме-
тов, ул. „Сл. Стоименов" бр. 93 - Кочани. 

(2470) 
Лична карта рег. бр. 10959, серија бр. 0154023 из-

дадена од СВР — Прилеп на име Цветко Василев-
ски, ул. „Пиринска" бр. 21 - Прилеп. 

(2471) 
Лична карта рег. бр. 1454, серија бр. 0276166 из-

дадена од СВР - Тетово на име Невзат Ќ. Рецепи, 
ул. „Бр. Миладинови" бр. 108 — Тетово. 

(2472) 
Лична карта рег. бр. 137732. серија бр. 0521585 из-

дадена од СВР^— Скопје на име Зарифка Шукри 
Ќатипи, Дебар. 

(2473) 
Лична карта рег. бр. 9799, серија бр. 0311974 из-

дадена од СВР — Штип на име Роза Павле Јанева, 
ул. „Младинска" бр. 3 - Штип. 

(2474) 
Лична карта рег. бр. 3393, серија бр. 0647905 из-

дадена од СВР — Кратово на име Станко Кралев 
Лазарев, Пробиштип, Кочани. 

(2475) 
Лична карта рег, бр. 1658, cepnia бр. 0250466 из-

дадена од СВР — Битола на име Јорданка Павле 
(Јанакиевска) Стојановска, ул. „Ив. Милутинов" бр. 
49 — Битола. 

(2526) 
Лична карта рег. бр. 10457, серија бр. 0083453 из-

дадена од СВР — Битола на име Вида Иван (Ацко-
ва) Ковачева, ул. „М. Горки" бр. 93 - Битола. 

(2527) 
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Лична карта рег. бр. 8837, серија бр. 0092372 из-
дадена од СВР — Битола на име Јосиф Петко Ан-
гелов, ул. „М. Тито" бр. 84 — Битола. 

(2528) 
Лична карта рег. бр. 9935, серија бр. 0063645 из-

дадена од СВР — Кр. Паланка на име Вера Тодоро-
ва Поцева, „Партизанска", Кр. Паланка. 

(2529) 
Лична карта рег. бр. 2473, серија бр. 0144631 из-

дадена од СВР — Струга на име Благоја Косто Р а ј -
чиноски, с. Мислешево, Струга. 

(2530) 
Лична карта рег. бр. 20995, серија бр. 0337999 из-

дадена од СВР — Титов Велес на име Никола Коцев 
Трајков, ул. „Славе Петков" бр. 80 — Титов Велес. 

(2531) 
Лична карта рег. бр. 9654, серија бр. 0074407 из-

дадена од СВР — Гевгелија на име Бранко Глигор 
Кабакачев, Нови Дојран, Гевгелија. 

(2532) 
Лична карта рег. бр. 10255, серија бр. 0497999 из-

дадена од СВР — Кавадарци на име Родна Јован 
(Димова) Гелова, с. Марена, Кавадарци. 

(2533) 
Лична карта рег. бр. 381, серија бр. 0318891 на 

име Кираца Јанко (Штерјова) Костова, с. Ќоселери, 
Св. Николе. 

. (2534) 
Лична карта рег. бр. 7568, серија бр. 0384178 из-

дадена од СВР — Кочани на име Герасим Младенов 
Атанасов, с. Облешево, Кочани. 

(2535) 
Лична карта рег. бр. 2287, серија бр. 0120807 из-

дадена од СВР — Битола на име Митре Горѓи Лоза-
новски, ул. „25 мај" бр. 3 — Битола. 

(2536) 
Лична карта рег. бр. 3662, серија бр. 0004364 из-

дадена од СВР — Битола на име Стево Илиов Стој-
чевски, с. Сливица, Битолско. 

(2537) 
ЗГична карта рег. бр. 18307, серија бр. 0023840 из-

дадена од СВР - Струга на име Тодор Дане Бада-
ловски, ул. „М. Несторови" бр. 154 — Охрид. 

(2538) 
Лична карта рег. бр. 24830, серија бр. 0178858 из-

дадена од СВР — Охрид на име Ристо Ангелев Кли-
мовски, с. Велестово, Охридско. 

(2539) 
Лична карта рег. бр. 9384, серија бр. 0349894 из-

дадена од СВР — Титов Велес на име Јован Ристов 
Настов, с. Габровник, Титоввелешко. 

(2540) 
Лична карта рег. бр. 7098, серија бр. 0498642 из-

дадена од СВР — Кавадарци на име Душан Мила-
нов Костадинов, с. Марена, Кавадарци. 

(2541) 
Лична карта рег бр. 781, серија бр. 0774791 из-

дадена од СВР — Гостивар на име Џело Мислим И-
сеини, с. Г. Јеловце, Гостивар. 

(2542) 
Лична карта рег. бр. 25896, серија бр. 0722706 из-

дадена од СВР — Гостивар на име Нури Селим Ша-
ќири, с. Дебреше, Гостивар. 

(2543) 
Лична карта рег бр. 14325, "серија бр. 0421435 из-

дадена од СВР — Радовиш на име Славка Илија 
Белкова, ул. „Шар Планина" бр. 11 — Струмица 

(2544) 
Лична карта рег. бр. 1274, серија бр. 0323270 из-

дадена од СВР — Струмица на име Благој Петров 
Милушев с Баница Струмица. 

(2545) 
Лична к о'"z ' -г бр. 33187, серија бр. 0104173 из-

дадена од СВР — Битола на име Андон Бонев Анев-
ски, с. Радобор, Битолско. 

(2546) 
Личла карта рег. бр. 15944, серија бр. 0336362 из-

дадена од СВР — Титов Велес на име Александар 
Димов Ристовски, ул. „Д. Најдов" бр. 74, Титов Велес. 

(2547) 

Лична карта рег. бр. 6403, серија бр. 0346913 из-
дадена од СВР — Титов Велес на име Нада Боге 
(Момирова) Спирова, ул. „Д. Најдов" бр. 74 — Титов 
Велес. 

(2548) 
Лична карта рег. бр. 24523, серија бр. 0721333 из-

дадена од СВР — Тетово на име Нуриман Ислама 
Алији, с. Градец, Тетовско. 

(2549) 
Лична карта рег. бр. 27898, серија бр. 0769108 из-

дадена од СВР — Гостивар на име Абдураим Јусуф 
Емини, Гостивар. 

(2550) 
Лична карта рег. бр. 2636, серија бр. 0423945 из-

дадена од СВР — Штип на име Костадинка Михаил 
(Арсова) Марјанова, с. Таринци, Штипско. 

(2551) 
Лична карта рег. бр. 3673, серија бр. 0134826 из-

дадена од СВР — Титов Велес на име Васка Дива-
нис (Сарафова) Тренкоска, ул. „В. Прке" бр. 16 — 
Штип. 

(2552) 
Лична карта рег. бр. 16229, серија бр. 3043229 из-

дадена од СВР — Гњилане на име Пелагија Марко 
Петровиќ, ул. „Хр. Ботев" бр. 7 - Штип. 

(2553) 
Лична карта рег. бр. 2047, серија бр. 0290507 из-

дадена од СВР — Штип на име Велика Мите (Коце-
ва) Ставрева, ул. „Иван Рибар" бр. 71 — Штип. 

(2554) 
Лична карта рег. бр. 8081, серија бр. 0295770 из-

дадена од СВР — Штип на име Стојне Стојанчов 
Богдански, с. Таринци, Штипско. 

(2555) 
Лична карта рег. бр. 31319, серија бр. 2793599 ,из-

дадена од СВР — Нова Градишка, СР Хрватска на 
име Јовица Стево Цветковиќ, Пехчево, Штип. 

(2556) 
Лична карта рег. бр. 11245/ш, серија бр. 0300718 

издадена од СВР — Штип на име Лазар Симеонов 
Јосифов, ул. „Солунска" — Кочани. 

(2557) 
Лична карта рег. бр. 16, серија бр. 0320922 изда-

дена од СВР — Виница на име Јаким Марков.Јова-
нов, с. Градец, Кочани. 

(2558) 
Лична карта рег. бр. 12288,. серија бр. 0391937 из-

дадена од СВР — Кочани на име Сандо Атанасов 
Димитров, с. Црн Камен, Кочани. 

(2559) 
Лична карта рег. бр. 39541, серија бр. 0049861 из-

дадена од СВР — Скопје на име Трајан Алексо Вас-
ков, Скопје. 

(2185) 
Лична карта рег. бр. 122375, серија бр. 0470842 

издадена од СВР — Скопје на име Гија Јанко Ве-
лјанов, Скопје. 

(4186) 
Лична карта рег. бр. 13047, серија бр. 0461110 из-

дадена од СВР — Струмица на име Љуба Илија Го-
нгева, Ско-пје. 

(2187) 
Лична карта рег. бр. 100132, серија бр. 0609787 

издадена од СВР — Скопје на име Тодор Гоне Ка-
чаков, Скопје. 

(2188) 
Лична карта рег. бр. 107826, серија бр. 0517234 

издадена од СВР — Скопје на име Радмила Јово 
Кокот, Скопје. 

(2189) 
Лична карта рег. бр. 106706, серија бр. 0471623 

издадена од СВР — Скопје на име Петкана Трипун 
Левкова, Скопје. 

(2190) 
Лична карта рег бр 30, серија бр 572840 на име 

Љубица Солтир Маноидовека, Скопје. 
(2191) 
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Лична карта рег. бр. 5356, серија бр. 0402366 из -
дадена од СВР - Куманово на име Солтир Зарков 
МаноЈловски, Скопје. 

(2192) 
Лична карта рег бр. 70774, серија бр. 0603114 из -

дадена од СВР — Скопје на име Благо ја Велко Ми-
девски, Скопје. 

(2193) 
Лична карта рег. бр. 6821, серија бр. 0412297 из-

дадена од СВР — Штип на име Блага Стојанова Ми-
тева, Скопје. 

(2194) 
Лична карта рег. бр 8339, серија бр. 0010098 из -

дадена од СВР — Скопје на име Васкресија Танаил 
(Шурбановска) Николовска. Скопје. 

(2195) 
Лична карта рег. бр. 122268, серија бр. 0469602 

издадена од СВР — Скопје на име Велика Перо 
Пендова, Скопје. 

(2196) 
Лична карта рег. бр. 47226, серија бр. 0623560 и з -

дадена од СВР — Скопје на име Гуро Војне Петрев-
ски, Скопје. 

(2197) 
Лична карта рег. бр. 20266, серија бр. 0596387 из -

дадена од СВР — Скопје на име Јордан Цветан Сто-
јановски. Скопје. 

(2198) 
Лична карта рег. бр. 8320, серија бр. 0485409 из -

дадена од С В Р — Скопје на име Стоја Горѓи (Сте-
фанова) Стојчевска. Скопје. 

(2199) 
Лична карта рег. бр. 107293, серија бр. 0254178 

издадена од СВР — Скопје на име Пандил Ордан 
Тодевски, Скопје. 

(2200) 
Лична карта рег. бр. 123382, серија бр. 0513982 

издадена од СВР — Скопје на име Слободан Ристо 
Трајановски, Скопје. 4 

(2201) 
Лична карта рег. бр. 129590, серија бр. 0468934 

издадена од СВР — Скопје на име Мерсим Зеко Али-
лов, Скопје. 

(2202) 
Лична карта рег. бр. 6683, серија бр. 0517101 из -

дадена од СВР — Скопје на име Муниба Ибраим 
(Купузова) Алилова, Скопје. 

(2203) 
Лична карта рег. бр. 94109, серија бр. 0626142 

издадена од СВР — Скопје на име Мемет Невзат 
Зумбер, Скопје. 

(2204) 
Лична карта рег. бр. 2582, серија бр. 0784402 из -

дадена од СВР — Скопје на име Самија К а м и л Ид-
ризовски, Скопје. 

(2205) 
Лична карта рег. бр. 138892, серија бр. 0509145 

издадена од СВР — Скопје на име Сабри Деар Исе-
ни, Скопје. 

(2206) 
Лична карта рег. бр. 8784, серија бр. 0585294 из -

дадена од СВР — Скопје. 
(2207) 

Лична карта рег. бр. 7029, серија бр. 0617622 изда-
дена од СВР — Скопје на име Назми Осман Османи, 
Скопје. 

(2208) 
Лична карта рег. бр. 79502, серија бр. 0485374 из -

дадена од СВР — Скопје на име Азбије Несим (Ка-
ил) Селим, Скопје. 

(2209) 
Лична карта рег. бр. 7124, серија бр. 0009260 из -

дадена од СВР — Скопје на име Марица Васил 
(Чешмаџиска) Анѓушева, Скопје. 

(2210) 
Лична карта рег. бр. 37942, серија бр 0033560 из -

дадена од СВР - Скопје на име Стојан Никола Ди-
митровски, Скопје. 

(2211) 

24 септември 1963 

Лична карта рег. бр. 85299, сериј,а бр. 0061524 из -
дадена од С В Р — Скопје на име Горѓи Симон Ѓорѓи-
евски, Скопје. 

(2212) 
Лична карта рег. бр. 6663, серија бр. 0008946 из -

дадена од СВР — Скопје на име Нада Русин (Мило-
сављевић:) Ивановска. Скопје. 

(2213) 
Лична карта рег бр. 2335, серија бр. 0182845 из-

дадена од СВР — Битола на име Милорад Никодин 
Јосифовски. Скопје. 

(2214) 
Лична карта рег бр. 121719, серија бр. 0258891 из -

дадена од СВР — Скопје на име Пауна Борис (Кос-
това) Каровска, Скопје. 

(2215) 
Лична карта рег. бр. 20543, серија бр. 0032203 из -

дадена од СВР — Дебар на име Владо К и р о Љ у б и -
новски, Скопје. ' 

(2216) 
Лична карта рег. бр. 6738, серија бр. 0013411 из -

дадена од СВР — Скопје на име Христина Стоимир 
(Цветковиќ) Марковиќ, Скопје. 

(2217) 
Лична карта рег. бр. 39128, серија бр. 0034856 из -

дадена од СВР — Скопје на име Неделко Ангелко 
Миленковиќ, Скопје. 

(2218) 
Лична карта рег. бр. 116424, серија бр. 0508950 

издадена од СВР — Скопје на име Митра Спасо Рис -
товска, Скопје. 

(2219) 
Лична карта рег. бр. 11, серија бр. 0244421 и з д а -

дена од СВР — Охрид на име Доста Борис Савеска, 
Скопје. 

(2220) 
Лична карта рег. бр. 125149, серија бр. 0252342 

^ д а д е н а од СВР — Скопје на име Зорка Ј а н дрпа 
(Милевска) Спасовска, Скопје. 

(2221) 
Лична карта рег. бр. 245128, серија бр 137537 из -

дадена од С В Р — Загреб на име Тра јко Васко То-
мовски. Скопје. 

(2222) 
Лична карта рег. бр. 18966, серија бр. 0065^3 из-

дадена од СВР — Скопје на име Загорка Милан 
Шварц, Скопје. 

Ѓ2223) 
Лична карта рег. бр. 91132, серија бр. 0623884 из-

дадена од СВР — Скопје на име Драган Б л а ж е 
Шегмановиќ, Скопје. 

(2224) 
Лична карта рег. бр. 43443, серија бр. 0622499 из -

дадена од СВР — Скопје на име Здравко Веле П у -
лејковски, Скопје. 

(2225) 
Лична карта рег. бр. 21652, серија бр. 0536972 из -

дадена од СВР — Куманово на име Шаин Б е к т е ш 
Бектеши, Скопје. 

(2226) 
Лична карта рег. бр. 2340, серија бр. 0784093 и з -

дадена од О В Р — Скопје на име Е ш т р е ф Исен Де-
мири, Скопје. 

(2227) 
Лична карта рег. бр. 7584, серија бр. 0584094 из -

дадена од СВР — Скопје на име Ш а и н Рашит Ј у с у -
фовски, Скопје. 

(2228) 
Лична карта рег. бр. 14182, серија бр. 0590782 из -

дадена од СВР — Скопје на име Хамза ЈБатиф М у -
рат, Скопје. 

(2229) 
Лична карта рег. бр. 7120, серија бр. 0618304 и з -

дадена од СВР — Скопје на име Алија Ј а х и (Ајет) 
Мустафа, Скопје. 

(2230) 
Лична карта рег. бр. 52644, серија бр. 0037530 из -

дадена од СВР — Скопје на име Е ш т р е ф Џемаил 
Синан, Скопје. (2231) 
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Лична карта рег. бр. 122553, серија бр. 0250856 
издадена од СВР — Скопје на име Мефаил Раим Џе-
ладини, Скопје. 

(2232) 
Лична карта рег. бр. 50278, серија бр. 0607236 из-

дадена од СВР — Скопје на име Џемиле Далип 
(Куртиш) Шаќирова, Скопје. 

(2233) 
Лична карта рег. бр. 12804, серија бр. 0013596 из-

дадена од СВР — Скопје на име Даница Иван (Ни-
колова) Соколова, Скопје. \ 

(2234) 
Лична карта рег. бр. 85224, серија бр. 0061962 из-

дадена од СВР — Скопје на име Рада Васил ^ т а н -
кова) Андоновска, Скопје. 

(2235) 
Лична карта рег. бр. 17667, серија бр. 0018961 из-

дадена од СВР — Скопје на име Јелена Илија (Кр-
ник) Глигориевска, Скопје. 

(2236) 
Лична карта рег. бр. 83519, серија бр. 0060122 из-

дадена од СВР — Скопје на име Сретен Сарџо Ге-
оргиевски, Скопје. 

(2237) 

КОНКУРСИ 
На основа чл. 245 од ЗЈС, Конкурсната комисија 

при Советот за просвета на Општинското собрание 
на општината Охрид 

р а с п и ш у в а 

КОНКУРС 

за пом. директор на гимназијата „Климент Охрид-
ски" — во Охрид — — — — — — — — 1 

Услови: Завршен филозовски факултет со над 
10 години служба во просвета. 

Општа напомена: . 
При Јавените кандидати по конкурсот ќе треба 

кон молбата да ги достават и податоците со друг^гге 
докази согласно чл. 17 од Правилникот за спрове-
дување на колку реите („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/58). 

Кандидатите, пријавите — молбите со потребни-
те документи должни се да ги "достават непосредно 
до училишниот одбор на гимназијата. 

Краен рок за пријавување на конкурсот е 
30.IX.1963 год. 

Пријавите поднесени по оваа дата нема да се зе-
маат во обзир. (1063) 

Комисијата за спроведување конкурси за назна-
чување директори на работните организации на Оп-
штинското собрание на општината Драчево 

р а с п и ш у в а 

КОНКУРС 

за назначување директор на Занатчиското услужно 
производно претпријатие „Обнова" — Драчево 

1. Услови: Кандидатот да има завршено: 
а) виша стручна спрема со 2 години практика на 

раководно место; 

б) средна стручна спрема со 5 години практика 
на раководно место; 

в) ниша стручна спрема со 8 години практика на 
раководно место. 

2. Стапување на работа веднаш по назначува-
њето. 

3. Личен доход ќе се одреди по Правилникот на, 
работната организација. 

4. Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. 

5. Кандидатите треба да ги поднесат следните 
документи: диплома, свидетелство за завршено об-
разование, к^си биографски податоци за досегаш-
ното работење и потврди за работниот стаж. (1065) 

СОВЕТОТ ' НА АПТЕКАТА „4-ТИ НОЕМВРИ" -
БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1) помошник управител, 
2. еден фармацеут. 

У с л о в и : под точка 1 висока или виша струч-
на спрема, со десет години проведени на управни 
работи од кои пет години на раководни места; под 
точка 2 завршен фармацеутски факултет и најмал-
ку три години проведени на работа во градска ап-
тека. 

Молбите со останатите документи се поднесува-
ат до Советот на аптеката. 

Поблиски информации можат да се добијат во 
аптеката НОЕМВРИ" - Битола. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за пополнување на стручно-соработнички мес-
та во судовите и тоа: 

1. во окружните судови во Штип и Куманово по 
1 судиски приправник; 

2. во окружните стопански судови во Скопје и 
Штип по 1 судиски приправник; 

3. во општинските судови: Скопје II во Скопје, 
Битола, Свети Николе, Радовиш и Струмица по 1 су-
диски приправник. 
У с л о в и : 

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

Основната плата по Законот за јавните службе-
ници, а положајната плата и одделниот додаток по 
Одлуката на Извршниот совет на СРМ односно од-
луките на собранијата на околиите. 

Молбите се испраќаат по пошта. 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" 

Во смисла на член 51 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските ор-
ганизации (,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и член 35 од Правилникот за извршување 
на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1962 година („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 2/63), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1962 година (според образецот 11) во „Службен весник на СРМ", 
се молат да се придржуваат во следното: 

1) Износите во образецот 11 да се искажуваат во илјади динари; 
2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 

11, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 
3) Покрај образецот 11 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо-

тата на стопанската организација во 1962 година (како што е предвидено во Уредбата); 
4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка и припаѓа претпри-

јатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето. 
На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе 

им бидат враќани. 
1) Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен 

весник на СРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 
1962 година. 

Кон молбата се приложуваат: уверение за завр-
шен правен факултет, документи по член 31 од За -
конот за јавните службеници и куса биографија, а 
за кандидатите што се во работен однос и соглас-
ност на старешината за назначување за премин на 
служба во суд односно за стипендистите потврда на 
органот, установата или организацијата дека се ос-
лободени од обврската спрема давателот на стипен-
дијата. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по об-
јавувањето на конкурсот. 

Доколку во овој рок не се јават кандидати за 
сите упразнети места конкурсот се продолжува до 
нивното пополнување. (1064) 

Л И Ц И Т А Ц И Ј А 

Комисијата за распишување на лицитација форми-
рана со одлука бр. 6789/1 од 25.9.1963 година од стра-
на на Работничкиот совет на Тутуновиот комбинат 

Прилеп 

р а с п и ш у в а 

I-BA ОФЕРТАЛНА ЛИЦИТАЦИЈА 

за изградба на главни канали и мрежа за навод-
нување на Хидросистемот „Прилепско Поле" во 
Прилеп со сите свои о б ј е к т и ^ тоа: 

1. Главен канал и сифон на десната падина со 
вкупна претсметковна вредност од 680.634.000. — дин. 

2. Главен канал на левата падина со вкупна 
претсметковна вредност од 358.987.724. — дин. 

3. Секундарни канали на левата падина со вкуп-
на претсметковна вредност од 460.113.544. — дин. 

Рок за отпочнување на работите е 10 дена по за-
клучување на договорот. 

Рок за завршување на работите до 1.9.1965 го-
дина. 

Лицитантите имаат право да лицитираат за се-
кој канал поодделно, како и да нудат поединачни 
делови за изградба на главните и секундарните к а -
нали. 

Лицитантите имаат право да нудат за цевите и 
опремата (место челик азбест цемент, бетон и место 
азбест цемент и бетон да нудат челик, ливено ж е -
лезо и друго) со тоа ако се поповолни нивните пону-
ди ќе се земаат на разгледување. 

Инвеститорот си го задржува правото доЌблку 
набави цеви и опрема за пониски цени од понудени-
те да му е намали цената за толку на лицитантиѓе. 

Лицитацијата ќе се одржи на 20 дена по објаву-
вање во „Службен весник на СРМ" во 10 ч. во про-
сториите на Тутуновиот комбинат — Прилеп. 

Елаборатот, проектите и сите останати услови 
стојат на увид секој ден во просториите на Тутуно-
виот комбинат во Прилеп од 8-12 саатот. 

ОД КОМИСИЈАТА ЗА ЛИЦИТАЦИЈА' 
ПРИ ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ - , 

ПРИЛЕП 

СОДРЖИНА 
Страна 

240. Уредба за основање Републички сообраќаен 
инспекторат 633 

241. Решение за потврдување на Одлуката за про-
ширување на потесниот градежен реон на град 
Скопје 633 

242. Правилник за димензионирање и изведување на 
градежни објекти во трусни подрачја 634 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - новинско^ издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка - Скопје. Печатница ,,И ова Македонија" - Скопје 


