
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 1 јуни 1964 
С к о п ј е 

Број 21 Год. XX 

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

113-
На основа член 63 од Законот за банките („Слу-

жбен лист на ФНРЈ" бр, 10/61) и Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат кредити 
од средствата на Републичкиот фонд за нестопан-
ски инвестиции наменети за изградба на кому-
нални објекти („Службен весник на СРM" бр. 16/64), 
Стопанската банка на СР Македонија распишува 

XXI К О Н К У Р С 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКА ИН-
ВЕСТИЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗГРАДБА НА КО-

МУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 

I — Стопанската банка на СР Македонија, 
Скопје по овој конкурс ќе дава кредити за несто-
пански инвестиции според одлуката за условите и 
начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата 
на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции 
наменети за изградба на комунални објекти, и тоа: 

— како учество на републичките средства за 
изградба, реконструкција или проширување на 
водовод и канализација во градовите на СРМ освен 
на град Скопје. 

П — Корисници на кредитите за целите од 
претходната точка, можат да бидат: 

— општествено-политички заедници, или 
— работни организации од комунална дејност 

(што имаат комунално-техничка документација). 
Ш — Корисниците на кредитите од претходната 

точка се должни да обезбедат учество во инвести-
циите кое не може да биде помало од: 

— 50% од пресметковната вредност на инвес-
тицијата. 

IV — Најниска годишна интересна норма, која 
треба да се понуди при поднесувањето на барање-
то е 1%. 

V — Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 30 години. 

VI — Барањата за инвестиционен кредит за 
оваа намена треба да ги содржат следниве податоци: 

— целта за која се бара кредитот, 
— висината на кредитот, 
— износ на средствата со кои кредитобарачот , 

или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестицијата, 

— интересната норма и рокот за враќање на 
кредитот, што ги нуди кредитобарачот, 

— рокот за почетокот и рокот за завршетокот 
на градежните објекти и денот од кога започнува 
да тече исплатата на кредитот. 

VII — Предимство во добивање на кредит 
имаат: 

— градовите чие население е загрозено од за-
болувања од тифус поради загаденоста на водите, 
што се докажува со потврда од Републичкиот завод 
за здравствена заштита, 

— градовите кои немаат водовод и канализа-
ција, 

— инвеститори кои ќе понудат поголемо соп-
ствено учество и пократок рок за враќање на кре-
дитот. 

VIII — Барањето за инвестиционен кредит се 
поднесува на обрасци издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат 
во Стопанската банка на СР Македонија, Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува: 
1. Инвестициона програма со комплет техничка 

документација што се составува според чл. 11 од 
Основниот закон за изградба на инвестициони об-
јекти („Службен лист на СФРЈ" бр. 45/61 година) 
и решение за донесување на инвестициона програ-
ма. Инвестиционата програма и решението- донесени 
во смисла на чл. 12 од спомнатиот Закон, треба да 
бидат поврзани во една целина и запечатени со 
печат на органот што ја донел инвестиционата про-
грама. 

2. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на 5% гарантен износ како и за средствата за 
учество во трошоците на инвестицијата. Доказот 
да биде оверен од страна на Банката ка ј која се 
водат тие средства со тоа дека Банката е согласна 
да изврши блокирање на постојните средства за 
гарантен износ и учество. 

3. Потврда за кредитната способност на кре-
дитобарачот издадена од страна на Банката ка ј 
која кредитобарачот има тековна односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 
10 дена од денот на поднесувањето на барањето за 
кредит. Од ова се ослободуваат општествените по-
литички заедници. 

4. Оверен препис од решението за регистрација 
на работната организација — кредитобарачот, со 
потврда за промените што настанале од денот на 
регистрацијата до поднесувањето на барањето. По-
тврдата не може да биде постара од 60 дена до де-
нот на поднесувањето на барањето. 

5. Извод од записникот од одржаната седница 
на Работничкиот совет на која е одлучено работната 
организација да се задолжи. 

6. Завршна сметка на работната организација 
за последните две години (образец бр. 1 до 8/63 г.). 
Месечен бруто биланс за последниот месец пред 
поднесувањето на барањето за кредит и перио-
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дична претсметка за последниот пресметковен , 
период. 

IX — Банката може да го услови барањето за 
кредит со гаранција на општествената политичка 
заедница. 

X — Барањето за инвестиционен кредит и 
инвестиционата програма со сите прилози се под-
несуваат во 2 (два) примероци до Стопанската 
банка на СРМ, Скопје. 

XI — Висината на кредитот за учество кој 
може да се одобри според овој конкурс не може 
да биде поголема од 50 мил. дин. 

ХП — Барањата што ќе бидат поднесени во 
рок од еден месец по објавувањето на овој кон-
курс во Сл. весник на СРЖ, ќе се сметаат како 
барања поднесени во првиот рок и ќе се разгле-
дуваат и одобруваат под условите на овој конкурс. 

Барањата поднесени по истекот на првиот рок 
ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно 
во текот на годината во рамките на расположивите 
средства. 

ХШ — Во се друго за овој конкурс важат 
одредбите од Законот за банките и Законот за 
кредитните и други банкарски работи („Сл. лист 
на СФРЈ" бр. 10/61) и Одлуката за условите и 
начинот под кои ќе се даваат кредити од сред-
ствата на Републичкиот фонд за нестопански ин-
вестиции наменети за изградба на комунални об-
јекти. 

XIV — Овој конкурс влегува во сила првиот 
ден од објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 1—47 
20 мај 1964 година 

С к о п ј е 
СТОПАНСКА БАНКА НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 

114, 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СО-

БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ДО ГПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието, на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, ги прими изб^рните акти од 
дополнителните избори за избор на пратеник во 
Просветно-културниот собор во Изборната единица 
Битола I, па во смисла на член 100 став 2 од, За-
конот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, го подне-
сува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
1. Дополнителните избори за избор на плате-

ник на Цросветно-културниот собор <во Изборната 
единица Битола I, одредени со одлуката на Про-
светно-културниот собор од 6 март 1964 година, се 

одржани на 7 мај 1964 година во Општинското 
собрание Битола. 

2. Гласањето е извршено за кандидатот Васи-
левски Наумов Живко, чија кандидатура ја по-
тврди и објави надлежната општинска комисија. 

3. Општинската изборна комисија со седиште 
во Битола, го утврди резултатот на изборите на 
начинот предвиден во членовите 94—97 од Законот 
за избор на пратеници во Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Резултатот на, изборите е следен: 
Вкупно одборници во општинското 
собрание 100 
Гласале 62 
За кандидатот Василевски Наумов Живко 62 
Неважни гласачки ливчиња — 
Врз основа на ова, општинската изборна ко-

мисија со седиште во Битола го прогласи за пра-
теник на Просветно-културниот собор кандидатот 
ВАСИЛЕВСКИ НАУМОВ ЖИВКО, од Битола. 

Број 547 
9 мај 1964 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Заменик претседател, 
Горѓи Цаца, е. р. Јован Дуковски, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се даваат кредити за индустрија 
и рударство од средствата предвидени во член 
10 и 11 од Законот за насочување и употребата 
на средствата на Републиката, објавена во „Служ-
бен весник на СР Македонија бр. 10/64, се пот-
крала долу наведената грешка заради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ 
ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ИН-
ДУСТРИЈА И РУДАРСТВО ОД СРЕДСТВАТА 
ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕН 10 И 11 ОД ЗАКОНОТ 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБАТА НА СРЕД-

СТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

Во точка 7 на крајот наместо точката треба 
да стои запирка, а потоа зборовите: 

„— и за други крупни објекти во Републиката." 
Од Извршниот совет, бр. 09-543/2 од .20 мај 

1964 година. 

Ом асен дел 

ПРОМЕНИ МА ИМИЊА 
Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-

ти на СРМ, со решението број 20-5413/1 од 17 март 
1964 година, ја одобри промената на ф-амилијареого 
име на Сефер ов ска Сефуре, родена на 20 јули 1940 
година во село Сарај, Скопска оболија, од' татко 
Абас и мајка Шерифе, така што во иднина фа-
ми лиј арното име ќе му гласи: Исмаил. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (160) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6552/1 од 6 
април 1964 година!, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Бекир Садедин, роден на 13 август 
1935 година во Скопје, од татко Куне и мајка Еми-
не, така што во иднина фамилијарно^ име ќе му 
гласи Хаџикуне. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен, весник на СРМ". (161) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-5752/1 од 25 
март 1964 година, ја одобри промената на реденото 
име на Садикоска Мазламе, родена на 29 октомври 
1945 година во село Трапчин Дол, Охридска око-
лија, од родители: татко Са дикоски Сефадин и 
мајка Ајрије, со стално место на живеење во е. 
Трапчин Дол, Охридска околија, така што во идна-
на роденото име ќе и гласи Сузана. 

Оваа промена важи, од девѓот на објавувањето 
во „Службен! весник на СРМ". (162) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6047/1 од 27 
март 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Стојанов Драги, роден на ден 7 март 1962 
година во Скопје, од мајка Флорина, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи: Анѓел. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (163) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРЖ, со решението број 20-6286 од 31 март 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Беќири Мемедаќиф>, роден на ден 1 јануари 1939 
година во град Тетово, од татко Хусеин и мајка 
Сејде, така што во идрѓина личното име ќе му гласи 
Река Акиф. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
ве „Службен весник на СРМ". (164) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6285 од 31 март 
1964 година, ја одсзбри промената на фамилијарно^ 
име на Елисовски Петре, роден на ден 28 декем-
ври 1942 година во село Еловец,, Титоввелешка око-
лија, од родители: татко Душан и мајка Трајана, 
така што во иднина фами лиј арното име ќе му гласи 
Петров. 

Оваа промена важи од де^от на објавувањето 
во „Службен: весник на СРМ". (165) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ,, со решението број 20-6774/1 од 8/ 

април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно«) име на Петровски Ставре, роден на 5 де-
кември 1918 година во село Облаково, Битолска око-
лија, од татко Велјан и мајка Арса, така што во 
иднина фамилиј арното име ќе му гласи Огненовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (166) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5417/1, од 17 
март 1964 година, ја одобри промената на фами-
л и ј а р н о ^ име на Дичовска Снежана, родена на в 
септември 1939 година во град Скопје, од татко 
Боривое и мајка Слободанка, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе и гласи Дракулевска. 

Оваа промена важи од ден:от на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". , (167) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРЖ, со решението број 20-5418/1 од 17 
март 1964 година, ја одобри промената на фамили-
ја рното име на Дичовски Тофе, роден на 23 јули 
1939 година во село Лазарополе, Тетовска Околија, 
оп татко Вено и мајка Цвета, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Дракулевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (168) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6290/1 од 31 
март 1964 година, ја одобри промената На фами-
лијарното име на Банушевски Џевдат, роден на 10 
март 1903 година во село Наколец, Охридска око-
лија, од татко Реиз и мајка Ајша, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Шѕмај -
диновски. 

Оваа, промена важи од деќот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (169) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението бр. 20-6258/1 од 31 
март 1964 година, ја одобри промената на роденото' 
име на Павлески Дионисије, роден на ден 3 ок-
томври 1940 година во село Ржаново, Охридска 
околија, од татко Владимир и мајка Стојанка, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Дончо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". " (170) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6773/1 од 8 
април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лкјарното име на Русевски Стојан, роден на 12 
март 1930 година во село Долно Српци, Битолско, 
од татко Митре и мајка Цвета, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Водановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". . (171) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6291/1 од 31 
март 1964 година, ја одобри промената на. роде-
ното име на Наумовски! Благоја, роден На 31 март 
1964 година во село Лева Река, Охридска околија, 
од татко Александар и мајка Стефанка, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Ване. 

Оваа промена важи: од деиѓот на (^јавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (172) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението' број 20-7800/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на лич-
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ното име на Марков Иванчо, роден! на 10 декем-
ври 1942 тодића во Скопје, од татко Нешо и мајка 
Загорка, така што во иднина личното име ќе му 
гласи! Јовановиќ Јован. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (176) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5939/1 од 27 
март 1964 година, ја одобри промената на (Џами-
ли јарното име на Петровски: Драге, роден на ден! 
15 август! 1935 година во с, Трновац, Кумановска 
околија, од татко Дончо и мајка Стоја, така, што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Цве-
тановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (178) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5940/1 од 27 
март 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име На Петровски Димитрије, роден на 
6 август 1939 година во с. Трновац, Кумановска, 
околија, од татко Дончо и мајка Стоја, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Цве-
тановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (179) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5941/1 од 27 
март 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на КузмаНовски Борис, роден на 
ден 14 август 1941 година во село Трновац, Кума-
новска околија, од татко Дончо и мајка Стоја, 
така што во иднина фамилијарно^ име ќе му 
гласи Цветановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРЖ". (180) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-5938/1 од 27 
март 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарните име на КузмаНовски Стојан, роден на 
ден 26 јули 1937 година во село Трновац, Кума-
новска околија, од татко Дончо и мајка Стоја, 
така што во иднина фамилијарно!^ име ќе му 
гласи Цветановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (181) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-6469/1 од 6 
април 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Велков Илија, роден на ден 27 
јули 1925 година во село Грбавац, Титоввелешка 
околија, од татко Петре Велков и мајка Неда, 
Белкова, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Горчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (182) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-6393 од 6 април 
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1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Петровски Симон, роден1 на 1 март 
1941 година во село Белче, Битолска околија, од 
татко Ристо и мајка Маса, така што во иднина 
фами лиј арното име ќе му гласи Цветановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СОРМ". (183) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4777/1 од 7 
март 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Андов Крсто, роден на ден 9 февруари 
1926 година во село Крајници, Титоввелешка око-
лија, од татко Диме и мајка Ленка, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Киро. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (184) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6284 од 31 март 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Лазаревски Јован, роден на ден 20 мај 1941 го-
дина во Битола, од родители: татко Васил и мајка 
Марија, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Петров Иван. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (158) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Јован Марковски од Скопје, ул, „464" бр. 140, 
стан бр. 18, поднесе тужба за утврдување на брак, 
против тужената Фанија Марковска, родена Га-
дучова, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Фанија Марковска, ро-
дена Гадучова, во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРИ" да ја 
соопшти на судот својата точна адреса, или да се 
јави во судот1. Во противен случај ќе и биде од-
реден старател кој на расправата ќе ја застапува 
на нејзин трошок. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 644/63. 
(177) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II 

Општинскиот суд Скопје II по правната ра-
бота на тужителот Вучидолов Стојана Андреја од 
Скопје, ул. „Перо Тошев" бр. 57, против тужениот 
Ју су фон Бајрам Реџеп од Скопје, ул. „140" бр. 36, 
сега во неизвесност, за сопственост-вредност на 
спорот 20.000 динари, му го поставува на туже-
ниот Јусуфов Бајрамов Реџеп за привремен за-
стапник адвокатот Јанко Бојков од Скопје, ул. 
„Стив Наумов" бр. 75, во смисла на член 77 став 
2 точка 5 од ЗИП, бидејќи нема полномошник во 
СФР Југославија, а се наоѓа во Турција со непо-
знато место на живеење. 

Поставениот привремен застапник адвокатот 
Јанко Бојков ќе го застапува тужениот по наве-
дената правна работа се додека тужениот или не-
говиот Полномошник не се појават пред судот, од-
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носно додека органот на старателството не1 го из-
вести судот дека му е поставен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II, П). бр. 205/64. 
(173) 

Општинскиот суд Скопје II по правната рабо-
та на тужителот Пренков ски Лешов. Антон од! 
Скопје, ул. „Дебарска" бр. 22, против тужениот 
Хаџиетемовиќ Кадри Суреа, Хаџиетемовиќ Назли 
Накија и Хаџиетемовиќ Есат, родено Хаџимовиќ, 
сите од Скопје, ул. „150" бр. 81, сега во неиз-
весност, за сопственост — вредност на спорот од 
30.000 денари им го поставува на тужените Хаџи-
етемовиќ Кадри Суреа, Хаџиетемовиќ Назли На-
кија и Хаџиетемовиќ Есат за привремен застап-
ник адвокатот Јанко Бојков од Скопје, ул. „Стиф1 

Наумов" бр. 75, во смисла на член 77 став 2 точка 
5 од ЗИП, бидејќи немаат полномошник во СФР 
Југославија, а се наоѓаат во Турци ја со непознато 
место на живеења 

Поставениот привремен застапник Јанков Бој-
ко, адвокат од Скопје, ќе ги застапува тужените 
по Наведената правна работа се додека тужените 
или нивниот полномошник не се појават пред су-
дот, односно додека органот на старателството не, 
го извести судот дека им е поставен: старател,. 

Од Општинскиот суд Скопје II, П. бр. 336/64. 
(174) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 5182/ш, серија бр. 0410658 
издадена од СВР — Штип на име Марика Гераси-
мова Стоименова, ул. „Јане Сандански" бр. 24, Ви-
ница, Кочани. (419) 

Лична карта рег. бр. 13709, серија бр. 0390419 
издадена од СВР — Кочани на име Марија Благој 
Џидрова, ул. „Т. Арсов" бр. 8, Кочани. (420) 

Лична карта рег. бр. 15521, серија бр. 0013988, 
издадена од СВР — Битола на име Методија Рис-
тов Ристевски, е. Орехово, Битола. (421) 

Лична карта рег. бр. 20201, серија бр. 0264941 
издадена од СВР — Битола на име Веле Горѓи 
Трајковски, ул. „Караорман" бр. 9, Битола. (422) 

Лична карта рег. бр. 193, серија бр. 0260773 
издадена од СВР — Битола на име Мара Трајан 
(Петревска) Крстевска, ул. „Каранова" бр. 37, Би-
тола. (423) 

Лична карта рег. бр. 1060, серија бр. 0073627 
издадена од СВР — Битола на име Драган Горѓи 
Грабуловски, ул. „А. Русински" бр. 5, Битола. (424) 

Лична карта рег. бр. 31310, серија бр. 0101821 
издадена од СВР — Битола на име Алексо Тодо-
ров Нечовски, е. Беранци, Прилеп. (425) 

Лична карта рег. бр. 11013, серија бр. 0061625 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Веселин 
Митев Павловски, е. Градец, Кр. Паланка. (426) 

Лична карта рег. бр. 1414, серија бр. 0633921 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојан 
Тасков Миленовски, е. Псача, Кр. Паланка-. (427) 

Лична карта рег. бр. 1431, серија бр. 07652.0 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Кирил 
Насев Митевски, е. Градец, Кр. Паланка. (428) 

Лична карта рег. бр. 347, серија бр. 0244157 
издадена од СВР — Охрид на име Абдула Џ. Алиу, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 238, Охрид. (429) 
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Лична карта рег. бр. 843, серија бр. 0241353 на 
• име Тренко Николов Дервушоски, е. Г. Лакочереј, 

Охридско. (430) 
Лична карта рег. бр. 1570, серија бр. 0736980 

издадена од СВР — Охрид на име Рашит Демир 
Демир, ул. „М. Несторовски" бр. 48, Охрид. (431) 

Лична карта рег. бр. 19701, серија бр. 00502.36 
издадена од СВР — Охрид на име Авишка Р. Про-
филоска) Махмудоска, ул. „Емин Абаз" бр. 88, 
Охрид. • (432) 

Лична карта рег. бр. 29310, серија бр. 0223508 
издадена од СВР — Охрид на име Љубинка Ни-
кола Топузова, ул. „Нада Филева" бр. 40, Охрид. 

(433) 
Лична карта рег. бр. 2939, серија бр. 0212110 

издадена од СВР — Охрид на име Зекирија Де-
мир Сали, ул. „Даме Груев" бр. 179, Охрид. (434) 

Лична карта рег. бр. 27656, серија бр. 0221854 
издадена од СВР — Охрид на име Ацко Ламбев 
Ристески, ул. „М. Несторовски" бр. 55, Охрид. (435) 

Лична карта рег. бр. 18266, серија бр. 0336684 
издадена од СВР — Титов Велес на име Димче 
Стојанов Андов, е. Дреново, Титоввелешко. (436) 

Лична карта рег. бр. 19146, серија бр. 0508161 
издадена од СВР — Кавадарци на име Љубица 
Вангелова Ничкова, е. Чемерско, Кавадарци. (437) 

Лична карта рег. бр. 26442, серија бр. 0359241 
издадена од СВР — Кавадарци на име Лазар Ѓе-
расимов Ванчов, е. Глишић Кавадарци. (438) 

Лична карта рег. бр. 20754, серија бр. 0717364 
издадена од СВР — Тетово на име Неби Сали Ре-
цепи, е. Неготино, Тетово. (439) 

Лична карта рег. бр. 592, серија бр. 0778292 на 
име Заим Адема Адеми, е. Седларево, Тетово. (440) 

Лична карта рег. бр. 46620, серија бр. 0269855 
издадена од СВР — Тетово на име Стојче Блаже 
Трпчески, е. Вратница, Тетово. (441) 

Лична карта рег. бр. 2534, серија бр. 0173546 на 
име Азем Вели Аземи, е. Доброште, Тетово. (442) 

Лична карта рег. бр. 44959, серија бр. 0800195 
издадена од СВР — Гостивар на име Емрула Зул-
фи ја Амрули, е. Калиште, Гостивар. (443) 

Лична карта рег. бр. 61205, серија бр. 0049038 
издадена од СВР — Скопје на име Аки Ќамил 
Адем, Скопје. (168) 

Лична карта рег. бр. 707, серија бр. 0015455 
издадена од СВР — Скопје на име Џемаљудин 
Васви Ахмеди, Скопје. (169) 

Лична карта рег. бр. 8118, серија бр. 0152513 
издадена од СВР — Битола на име Орде Петров 
Аневски, Скопје. (170) 

Лична карта рег. бр. 135039, серија бр. 0513502 
издадена од СВР — Скопје на име Илија Мето^ 
ди ја Благоевски, Скопје. (171) 

Лична карта рег. бр. 7281, серија бр. 0484056 
издадена од СВР — Штип на име Александар Ми-
хаил Витанов, Скопје. (172) 

Лична карта рег. бр. 22819, серија бр. 0539813 
издадена од СВР — Титов Велес на име Лилјана 
Трајко Дангалова, Скопје. (173) 

Лична карта рег. бр. 294, серија бр. 0145250 
издадена од СВР — Битола на име. Даме Мирче 
Јакововски, Скопје. (174) 

Лична карта рег. бр. 97782, серија бр. 0200595 
издадена од СВР — Скопје на име Стефан Милан 
Крстиќ, Скопје. (175) 

Лична карта рег. бр. 87203, серија бр. 0601373 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Спасо 
Кадриевски, Скопје. (176) 

Лична карта рег. бр. 137692, серија бр. 0521229 
издадена од СВР — Скопје на име Милунка Јеф-
и м и ј е Милошевска, Скопје. (177) 

Лична карта рег. бр. 123893, серија бр. 0435645 
издадена од СВР — Скопје на име Оливера Георги 
Матанова, Скопје. (178) 

Лична карта рег. бр. 106707, серија бр. 0471624 
издадена од СВР — Скопје на име Анка Саво Му-
зурова, Скопје, (179) 
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Лична карта рег. бр. 19046, серија бр. 0065505 
издадена од СВР — Скопје на име Викторија Ди-
митар Маневска, Скопје. (180) 

Лична карта рег. бр. 102248, серија бр. 0256526 
издадена од СВР — Скопје на име Јелица Србин 
Настоска, Скопје. (181) 

Лична карта рег. бр. 60501, серија бр. 0047907 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Михај-
ло Солнцев, Скопје. (182) 

Лична карта рег. бр* 125797, серија бр. 0467811 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Темел-
ко Спасовски, Скопје. (183) 

Лична карта рег. бр. 4768, серија бр. 0580603 
издадена од СВР — Скопје на име Петре Трпев 
Спасовски, Скопје. (184) 

Лична карта рег. бр. 5461, серија бр. 0616327 
издадена од СЕР — Скопје на име Сали Ибрахим 
Салахи, Скопје. (187) 

Лична карта рег. бр. 32929, серија бр. 0023483 
издадена од СВР — Скопје на име Персида Милан 
Тодоровска, Скопје. (185) 

Лична карта рег. бр. 60656, серија бр. 0047699 
издадена од СВР — Скопје на име Зепа Рамадан 
Таир, Скопје. ( 1 8 6) 

Лична карта рег. бр. 77968, серија бр. 0055024 
издадена од СВР — Скопје на име Спасе Јован 
Трајковски, Скопје. (188) 

Лична карта рег. бр. 39417, серија бр. 0049547 
издадена од СВР — Скопје на име Боце Петруш 
Трајковски, Скопје. (189) 

Лична карта рег. бр. 339057, серија бр. 283236 
издадена од СВР — Скопје на име Нада Јанко 
Филиповска, Скопје. (190) 

Лична карта рег. бр. 52696, серија бр, 0037608 
издадена од СВР — Скопје на име Христо Томо 
Христов, Скопје. (191) 

Лична карта рег. бр. 95461, серија бр. 0255288 
издадена од СВР — Скопје на име Алил Руфат 
Халил, Скопје. (192) 

Лична карта рег. бр. 19318, серија бр. 0595439 
издадена од СВР — Скопје на име Ќазим Хисен 
Халили, Скопје. (193) 

Лична карта рег. бр. 75080, серија бр. 0054328 
издадена од СВР — Скопје на име Ангел Тодор 
Христовски, Скопје. (194) 

Лична карта рег. бр. 4693, серија бр. 031452 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Филип 
Андреев, Скопје. (195) 

Лична карта рег. бр. 8641, серија бр. 0569038 
издадена од СВР — Скопје на име Сарафин Сто-
јан Алексовски, Скопје. (196) 

Лична карта рег. бр. 1779, серија бр. 0783545 
издадена од СВР — Скопје на име Саве Петре 
Ѓуревски, Скопје. (197) 

Лична карта рег. бр. 97244, серија бр. 0203344 
издадена од СВР — Скопје на име Митре Алек-
сандар Гиевски, Скопје. (198) 

Лична карта рег. бр. 110980, серија бр. 0258357 
издадена од СВР — Скопје на име Мемед Сабри 
Ејупи, Скопје. (199) 

Лична карта рег. бр. 17225, серија бр. 2486882 
издадена од СВР — Скопје на име Азир Асан 
Исеновиќ, Скопје. (200) 

Лична карта рег. бр. 98060, серија бр. 0201926 
издадена од СВР — Скопје на име Андон Томов 
Ивановски, Скопје. (201) 

Лична карта рег. бр. 27359, серија бр. 0031902 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Ангел Костовски, Скопје. (202) 

Лична карта рег. бр. 45760, серија бр. 0605202 
издадена од СВР — Скопје на име Амет Јусуф 
Јашар, Скопје. (203) 

Лична карта рег. бр. 6388, серија бр. 3470561 
издадена од СВР — Врање на име Добросав Алек-
сандар Јовановиќ, Скопје. (204) 

Лична карта рег. бр. 69765, серија бр. 1927588 
издадена од СВР — Суботица на име Ангел Сотир 
Јанчов, Скопје. (205) 

Лична карта рег. бр. 100175, серија бр. 0610348 
издадена од СВР — Скопје на име Феодор Андре-
ја Ковач, Скопје. (206) 

Лична карта рег. бр. 2231, серија бр. 018616 
издадена од СВР — Скопје на име Ристо Илија 
Камибанов, Скопје. (207) 

Лична карта рег. бр. 28090, серија бр. 0022317 
издадена од СВР — Скопје на име Ратка Славе 
Крстева, Скопје. (208) 

Лична карта рег. бр. 4296, серија бр. 029584 
издадена од СВР — Скопје на име Тане Коста 
Гогов. Скопје. (209) 

Лична карта рег. бр. 94069, серија бр. 0625833 
издадена од СВР — Скопје на име Неџмије Јашко 
Мемеди, Скопје. (210) 

Лична карта рег. бр. 28621, серија бр. 0022387 
издадена од СВР — Скопје на име Милан Иванов 
Михајлов, Скопје. (211) 

Лична карта рег. бр. 7974, серија бр. 0072385 
издадена од СВР — Скопје иа име Горѓе Ристо 
Поп Димитров, Скопје. (212) 

Лична карта рег. бр. 19784, серија бр. 0063957 
издадена од СВР — Скопје на име Милка Васил 
Павлова, Скопје. (213) 

Лична карта рег. бр. 38543, серија бр. 0049759 
издадена од СВР — Скопје на име Пандора Дими-
тар Петрова, Скопје. . (214) 

Лична карта рег. бр. 4522, серија бр. 012935 
издадена од СВР — Скопје па име Ставре Ристо 
Трпеновски, Скопје. (215) 

Лична карта рег. бр. 76499, серија бр. 0054155 
издадена од СВР — Скопје на име Фетија Мех-
мед Хаџи, Скопје. (216) 

Лична карта рег. бр. 6994, серија бр. 0618189 
издадена од СВР — Скопје иа име Нури Демир 
Хамити, Скопје. (217) 

Лична карта рег. бр. 316029, серија бр. 294234 
издадена од СВР — Белград на име Горѓе Ми-
хаил Шожу, Скопје. (218) 

Лична карта рег. бр. 41137, серија бр. 0658059 
издадена од СВР — Скопје на име Душан Спасов 
Богојевски, Скопје. (219) 

Лична карта рег. бр. 52866, серија бр. 0038429 
издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Блажев. 
Боцевски, Скопје. (220) 

Лична карта рег. бр. 10039, серија бр. 0006083 
издадена од СВР — Скопје на име Георги Коле 
Димитровски, Скопје. (221) 

Лична карта рег. бр. 23042, серија бр. 05,38859 
издадена од СВР — Куманово на име Гуро Стојмен 
Додевски, Скопје. (222) 

Лична карта рег. бр. 24484, серија бр. 0357482 
издадена од СВР — Скопје на име Иван Тодор 
Иванов, Скопје. (223) 

Лична карта рег. бр. 13607, серија бр. 0590207 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрије Ва-
сил Коларовски, Скопје. (224) 

Лична карта рег. бр. 9960, серија бр. 0585970 
издадена од СВР — Скопје на име Анѓелко Петар 
Крковски, Скопје. (225) 

Лична карта рег. бр. 1690, серија бр. 0261281 
издадена од СВР — Битола на име Љубица Павле 
Магденовска, Скопје. (226) 

Лична карта рег. бр. 112760, серија бр. 0440375 
издадена од СВР — Скопје на име Атанас Тоде 
Митревски, Скопје. (227) 

Лична карта рег. бр. 16329, серија бр. 2973864 
издадена од СВР — Врање на име Бранислав 
Јордан Трајановиќ, Скопје. (228) 

Лична карта рег. бр. 75793, серија бр. 0050725 
издадена од СВР — Скопје на име Ќамил Абдула 
Ваид, Скопје. (229) 

Лична карта рег. бр. 143804, серија бр. 0449909 
издадена од СВР — Скопје на име Ибраим Дурак 
Ибраими, Скопје. (230) 

Лична карта рег. бр. 94180, серија бр. 0632299 
издадена од СВР — Скопје на име Исмаил Тефик 
Илјаз, Скопје. (231) 
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Лична карта рег. бр. 419, серија бр. 0576535 
издадена од СВР — Скопје на име Реџеп Исмаил 
Исмаи лов, Скопје. (232) 

Лична карта рег. бр. 17109, серија бр. 132809 
издадена од СВР — Тетово на име Емине Идриз 
Кадриу, Скопје. (233) 

Лична карта рег. бр. 4546, серија бр. .0616126 
издадена од СВР — Скопје на име Ибраим Мемиш 
Каили, Скопје. (234) 

Лична карта рег. бр. 111439, серија бр. 0522113 
издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Мегди 
Мемеди, Скопје. (235). 

Лична карта рег. бр. 65175, серија бр. 0201897 
издадена сд СВР — Скопје на име Мустафа Сеј-
фула Мустафа, Скопје. (236) 

Лична карта рег. бр. 45944, серија бр. 0605224 
издадена од СВР — Скопје на име Сербес Џемаил 
Мустафа, Скопје. (237) 

Лична карта рег. бр. 54906, серија бр. 0205211 
издадена од СВР — Скопје на име Шукри је Мур-
тезан Мустафа, Скопје. (238) 

Лична карта рег. бр. 5673, серија бр. 2548784 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Хабиб 
Рушо Нуховиќ, Скопје. (239) 

Лична карта рег. бр. 69536, серија бр. 0437223 
издадена од СВР — Скопје на име Дудие Раиф 
Осман, Скопје. (240) 

Лична карта рег. бр. 82091, серија бр. 0060436 
издадена од СВР — Скопје на име Кибрија Јусуф 
Рушид, Скопје. (241) 

Лична карта рег. бр. 3153, серија бр. 0543263 
издадена од СВР — Скопје на име Шабан Фериз 
Шабани, Скопје. (242) 

Лична карта рег. бр. 71092, серија бр. 0602416 
издадена од СВР — Скопје на име Ајет Таир Ша-
кир, Скопје. (243) 

Лична карта рег. бр. 48006, серија бр. 0604780 
издадена од СВР — Скопје на име Азиз Халил 
Азиз, Скопје. (244) 

Лична карта рег. бр. 2841, серија бр. 0662567 
издадена од СВР — Тетово на име Ќерим Вејсел 
Арслани, Скопје. (245) 

Лична карта рег. бр. 121533, серија бр. 0256649 
издадена од СВР — Скопје на име Севда Бојко 
Бојкиќевиќ, Скопје. (246) 

Лична карта рег. бр. 3254, серија бр. 0579739, 
издадена од СВР — Скопје на име ѓорѓија Трајко 
Грујевски, Скопје. (247) 

Лична карта рег. бр>. 8172, серија бр. 0583182 
издадена од СВР — Скопје на име Вида Петруш 
Додиќ, Скопје. (248) 

Лична карта рег. бр. 176, серија бр. 0365186 
издадена од СВР — Т&тов Велес на име Милан 
Донев Зарков, Скопје. (249) 

Лична карта рег. бр. 2601, серија бр. 0012705 
издадена од СВР — Скопје на име Петар ѓорѓе 
Јовановиќ, Скопје. (250) 

Лична карта рег. бр. 3931, серија бр. 0614984 
издадена од СВР — Скопје на име Јордан Петруш 
Крстевски, Скопје. (251) 

Лична карта рег. бр. 65339, серија бр. 0072389 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Арсо-
Каранфиловски, Скопје. (252) 

Лична карта рег. бр. 256, серија бр. 0004808 
издадена од СВР —• Скопје на име Елени Васил 
Коровешозска, Скопје. (253) 

Лична карта рег. бр. 5528, серија бр. 022218 
издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Доне 
Коровешовски, Скопје. (254) 

Лична карта рег. бр. 137078, серија бр. 0774356 
издадена од СВР — Скопје на име Нада Јосиф 
Костиќ, Скопје. (255) 

Лична карта рег. бр. 7717, серија бр. 0584226 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Миле 
Китанов, Скопје. (256) 

Лична карта рег. бр. 117426, серија бр. 0440029 
издадена од СВР — Скопје на име Методија Арсо 
Новековски, Скопје. (257) 

Лична, карта рег. бр. 118454, серија бр. 0471161 
издадена од СВР — Скопје на име Анто Стојче 
Пешовски, Скопје. (258) 

Лична карта рег. бр. 56922, серија бр. 0042491 
издадена од СВР — Скопје на име Перса Серафим 
Неделава , Скопје. (259) 

Лична карта рег. бр. 518, серија бр. 021221 
издадена од СВР — Скопје на име Методија Веле 
Пасков, Скопје. (260) 

Лична карта рег. бр. 3664, серија бр. 0578823 
издадена од СВР — Скопје на име Столе Димчев 
Поповски, Скопје. (261) 

Лична карта рег. бр. 6547, серија бр. 0617090 
издадена од СВР — Скопје на име Пандо Лазар 
Рабсвски, Скопје. (262) 

Лична карта рег. бр. 126331, серија бр. 0472117 
издадена од СВР — Скопје на име Марика Алексо 
Родиќ, Скопје. (263) 

ЈЕична карта рег. бр. 86858, серија бр. 0062574 
издадена од СВР — Скопје на име Даница Нико-
ла Сл еј анова, Скопје. (264) 

Лична карта рег. бр. 11303, серија бр. 0555347 
издадена од СВР — Куманово на име Адиље Ис-
маил Таир, Скопје. (265) 

Лична карта рег. бр. 132208, серија бр. 0512628 
издадена од СВР — Скопје на име Севда Алек-
сандар Тодоровска, Скопје. (266) 

Лична карта рег. бр. 122349, серија бр. 0470549 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Стојков 
Трајановски, Скопје. (267) 

Лична карта рег. бр. 194031, серија бр. 0794641 
издадена од СВР — Ријека на име Богомир Вик-
тор Чоп, Скопје. (268) 

Лична карта рег. бр. 132010, серија бр. 0511617 
издадена од СВР — Скопје на име Дејди Наип 
Барди, Скопје. (269). 

Лична карта рег. бр. 59721, серија бр. 0046735 
издадена од СВР —» Скопје на име Џиване Кара-
ман Демир, Скопје. (270) 

Лична карта рег. бр. 101926, серија бр. 0254694 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Илија 
Димовски, Скопје. (271) 

Лична карта рег. бр. 53345,, серија бр. 0516768 
издадена од СВР — Скопје на име Феими Рашид 
Даут, Скопје. (272), 

Лична карта рег. бр. 48160, серија бр. 0606368 
издадена од СВР — Скопје на име Ајредин Риза 
Елмаз, Скопје. (273) 

Лична карта рег. бр, 98300, серија бр. 0203016 
издадена од СВР — Скопје на име Ремзи Емин 
Емин, Скопје. (274) 

Лична карта рег. бр. Ѕ0094, серија бр. 0608180 
издадена од СВР — Скопје на име Миле Велков 
Златевски, Скопје. (275) 

Лична карта рег. бр. 55139, серија бр. 0040535 
издадена од СВР — Скопје на име Бајрам Муста-
фа Исмаил ов, Скопје. (276) 

Лична карта рег. бр. 31118, серија бр. 0021967 
издадена од СВР — Скопје на име Милован Ду-
шан Игњатовић Скопје. (277) 

Лична карта рег. бр. 15323, серија бр. 0012151 
издадена од СВР — Скопје на име Пандора Ни-
кола Костовска, Скопје. (278) 

Лична карта рег. бр. 23799, серија бр. 0874208 
издадена од СВР — Сарајево на име Омер Махмут 
Куленовић Скопје. (279) 

Лична карта рег. бр. 118941, серија бр. 0514370 
издадена од СВР — Скопје на име Љуз Хиља 
Криста, Скопје. (280) 

Лична карта рег. бр. 29271, серија бр. 0223469 
издадена од СВР — Скопје на име Миливој Трајко 
Китановски, Скопје. (281) 

Лична карта рег. бр. 68606, серија бр. 0484771 
издадена од СВР — Скопје на име Сехар Сефо 
Мурат, Скопје. (282) 

Лична карта рег. бр. 899, серија бр. 019282 
издадена од СВР — Скопје на име Ристо Атанас 
Бојчев, Скопје. (283) 
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Лична карта рег. бр. 3300, серија бр. 1823490 
издадена од СВЕ — Скопје на име Велимир Ми-
лана Митровиќ, Скопје. (284) 

Лична карта рег. бр. 47235, серија бр. 0623551 
издадена од СВР — Скопје на. име Ника Василије 
Нешовска, Скопје. (285) 

Лична карта рег. бр. 16702, серија бр. 0593222 
издадена од СВР — Скопје на име Панко Петар 
Нешовски, Скопје. (286) 

Лична карта рег. бр. 141471, серија бр. 0770248 
издадена од СВР — Скопје на име Флорина Коста 
Пушкова, Скопје. (287) 

Лична карта рег. бр. 141696, серија бр. 0450124 
издадена од СВР — Скопје на име Нухи Бејто 
Рама, Скопје. (288) 

Лична карта рег. бр. 67391, серија бр. 0470505 
издадена од СВР '— Скопје на име Шефки Назир 
Раман, Скопје. (289) 

Лична карта рег. бр, 4811, серија бр. 4954946 
издадена од СВР — Нови Пазар , на име Нурко 
Сачко Суљовиќ, Скопје. (290) 

Лична карта рег. бр. 72847, серија бр. 0632505 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрија 
Трајко Спасовски, Скопје. (291) 

Лична карта рег. бр. 7312, серија бр. 0347822 
издадена од СВР — Титов Велес на име Милош 
Дончо Трпчев, Скопје. (292) 

Лична карта рег. бр. 2731, серија бр. 0783557 
издадена од СВР — Скопје на име Веби Фето Фе-
лик, Скопје. (293) 

Лична карта рег. бр. 23131, серија бр. 0633441 
издадена од СВР — Постојна на име Перка Жив-
ко Бербатовиќ, Скопје. (294) 

Лична карта рег. бр. 136013, серија бр. 0439173 
издадена од СВР — Скопје на име Живко Горѓи 
Боцевски, Скопје. (295) 

Лична карта рег. бр. 81082, серија бр. 0058110' 
издадена од СВР — Скопје на име Станко Трајко 
Гулевски, Скопје. (296) 

Лична карта рег. бр. 23469, серија бр. 0069423 
издадена од СВР — Скопје на име Дамјан Дичо 
Дам јановски, Скопје. (297) 

Лична карта рег. бр. 22249, серија бр. 0066210 
издадена од СВР — Скопје на име Страхил Трајко 
Димитровски, Скопје. (298) 

Лична карта рег. бр. 21680, серија бр. 0597801 
издадена од СВР — Скопје на име Митка Нако 
Ѓорѓиевска, Скопје. (299) 

Лична карта рег. бр. 97119, серија бр. 0631551 
издадена од: СВР — Скопје на име Раде Стојче 
Ѓорѓиевски, Скопје. (ЗОО) 

Лична карта рег. бр. 10611, серија бр. 0011696 
издадена од СВР — Скопје на име Никуш Ничо 
Јаневски, Скопје. (301) 

Лична карта рег. бр. 1360, серија бр. 0406845 
издадена од СВР — Скопје на име Станко Панче 
Јосифов, Скопје. (302) 

Лична карта рег. бр. 65030, серија бр. 0071753 
издадена од СВР — Скопје на име Фроси ја Аркид 
Кипрова, Скопје. (303) 

Лична карта рег. бр. 72095, серија бр. 0610270 
издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Милорад 
Крстиле ски, Скопје. (304) 

Лична карта рег. бр. 46655, серија бр. 0606811 
издадена од СВР — Скопје на име Верослава До-
бривоје Марковиќ, Скопје. (305) 

Лична карта рег. бр. 4770, серија бр. 0007722 
издадена од СЕР — Скопје на име Перса Тонче 
Мицкова, Скопје. (306) 

Лична карта рег. бр. 40272, серија бр. 0610454 
издадена од СВР — Скопје на име Полка Мите 
Панева, Скопје. (307) 

Лична карта рег. бр. 23848, серија бр. 0599968 
издадена од СЕР — Скопје на име Живко Стоилко 
Рајовски, Скопје. (308) 

Лична карта рег. бр. 29550, серија бр. 0025626 
издадена од СВР — Скопје на "име Трифун Трајко 
Савевски, Скопје. (309) 

Лична карта рег. бр. 69695, серија бр. 0619946 
издадена од СВР — Скопје на име Славе Петко 
Серафимовски, Скопје. (310) 

Лична карта рег. бр. 20216, серија бр. 0596337 
издадена од СВР — Скопје на име Саве Борис Си-
моновски, Скопје. (ЗИ) 

Лична карта рег. бр. 29722, серија бр. 002616? 
издадена од СВР — Скопје на име Веселин Слав-
ко Стојанов, Скопје. (312) 

Лична карта рег. бр. 124632, серија бр. 0430713 
издадена од СВР — Скопје на име Мерсим Зеја-
дин Алилов, Скопје. (313) 

Лична карта рег. бр. 95605, серија бр. 0256127 
издадена од СВР — Скопје на име Тефик Кајтаз 
Асан, Скопје. (314) 

Лична карта рег. бр. 131577, серија бр. 0509691 
издадена од СВР — Скопје на име Хамди Рушид 
Бајрам, Скопје. (315) 

Лична карта рег. бр. 102756, серија бр. 0251663 
издадена од СВР — Скопје на име Шабан Бајрам 
Исени, Скопје. (316) 

Лична карта рег. бр. 69237, серија бр. 0469573 
издадена од СВР — Скопје на име Јусуф Јашар 
Касум, Скопје. (317) 

Лична карта рег. бр. 132177, серија бр. 0512465 
издадена од СВР — Скопје на име Руфат Халил 
Халили, Скопје. (318) 

Лична карта рег. бр. 6423, серија бр. 1827303 
издадена од СВР — Бујановац на име Вера Бла-
гоја Васиљевић Скопје. (451) 

Лична карта рег. бр. 3553, серија бр. 020685 
издадена од СЕР — Скопје на име Ристо Павлз 
Гаџов, Скопје. (452) 

Лична карта рег. бр. 35206, серија бр. 0028712 
издадена од СВР — Скопје на име Цвета Серафим 
Данчева, Скопје. (453) 

Лична карта рег. бр. 11187, серија бр. 2662297 
издадена од СВР — Крушевац на име Радослав 
Радомир Ѓорѓиевиќ, Скопје. (454) 

Лична карта рег. бр. 27743, серија бр. 0221941 
издадена од СВР — Охрид на име Вида Васил 
Кајчева, Скопје. (455) 

Лична карта рег. бр. 8095, серија бр. 0188605 
издадена од СВР — Прилеп на име Сава Бељан 
Коневски, Скопје. (456) 

КОНКУРСИ 
Советот за просвета на Собранието на општи-

ната Идадија — Скопје, по предлог на Училиш-
ните одбори, распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнетите места во училиш-
тата и другите воспитни установи на територијата 
на општината Идадија за учебната 1964/65 година 

I 
УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН 

1. Основно училиште „Јан Амос Коменски" населба 
„Тафталиџе " 

— наставник или професор по математика 1 
— наставник или професор по физика — 1 
— наставник по општотехничко образование 1 

2. Основно училиште „29 ноември" 
— наставници по математика и физика — 2 

3. Основно училиште „Петар Петровиќ Његош" 
— наставник или професор по математика 1 
— наставник или професор по физика — 1 
— наставник или професор по англиски ја-

зик — — — — — — — — — — 1 
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4. Основно училиште за музичко образование 
— професор по клавир — — — — — 1 
— професори по виолина — — — — — 2 
— наставник по виолина — — — — — 1 
— стручен учител по виолина — — — — 1 
— професор по хармонија и контрапункт 1 
— стручен учител по клавир — — — — 1 

5. Основно училиште „Владимир Илич Ленин" 
— управител — — — — —• — — — 1 

II 
УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН 

1. Педагошка гимназија „Никола Карев" 
— директор — — — — —. — — — 1 
— пом. директор — — — — — — — 1 
— професори по математика — — — — 2 

2. Училишен центар за медицински сестри, бабици, 
болничари и детски гледачки 

— лекар по интерни болести — — — — 1 
— лекар по хируршки болести — — — 1 
— инструктори — — — — — — — 5 

3. Гимназија „Јосип Броз Тито" 
— директор — — — — — — — — 1 
— професор по нацртна геометрија — — 1 
— професор по математика — — — — 1 
— професор по филозофија — — — — 1 
— професор по државно уредување и со-

цијалогија — — — — — — — — 1 
— професор по физичко воспитуваше — 1 

4. Градежно техничко училиште „Здравко Цвет-
ковски" 

— хидро инженери: — — — — — — 2 
— градежни инженери — — — — — 2 
— инженер архитекта — — — — — — 1 

III 
ПРЕТШКОЛСКИ УСТАНОВИ 

1. Детска градинка и забавиште „Орце Николов" 
— управител — — — — — — — — 1 
У С Л О В И : 

Училишта од I степен и претшколски установи: 
1. За работното место управител на основното 

училиште „Вл. Ил. Ленин", кандидатите треба да 
имаат завршено филозофски факултет, положен 
стручен испит и над 5 години служба во просвет-
на струка, ВПШ или учителска школа, положен 
стручен испит над 10 години служба во просветна 
струка. 

2. За работното место управител на детската 
градинка и забавиште „Орце Николов", кандида-
тите треба да Имаат завршено филозофски фа-
култет, ВПШ или средна стручна школа, положен 
стручен испит и над 5 години служба во прос-
ветната струка. 

3. Кандидатите што конкурираат за работните 
места наставник или професор треба да имаат 
завршено ВПШ односно соодветен факултет. 

4. Кандидатите што конкурираат за работното 
место стручен учител треба да имаат соодветна 
стручна школа и положен стручен испит. 

УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН 
1. За работното место директор и пом. дирек-

тор на Педагошката гимназија „Никола Карев", 
кандидатите треба да имаат завршено филозофски 

факултет или природно-математички, положен 
стручен испит и над 5 години служба во про-
светна струка. 

2. За работното место директор на Гимнази-
јата „Јосип Броз Тито", кандидатите треба да 
имаат завршено филозофски факултет или при-
родно-математички, положен стручен испит и над 
5 години служба во просветна струка. . 

3. Кандидатите што конкурираат за работните 
места професор, треба да имаат завршено соодве-
тен факултет. 

4. Кандидатите што конкурираат за работно 
место инструктор, треба да имаат завршено виша 
или средна медицинска школа — отсек за меди-
цински сестри или бабици, положен стручен испит 
и над 5 години служба. 

Молбите прописно таксирани, кандидатите тре-
ба лично да ги предадат на училишните одбори 
на. соодветните училишта. 

Кон молбата да се приложи: 
а) Кандидатите што се во работен однос: 
— препис од дипломата за завршено образо-

вание, 
— препис од уверението за положен стручен 

испит, 
—> оценувачки листови за последните три 

учебни години или работна карактеристика, 
— документ за движење во службата; 
б) Кандидатите што прв пат стапуваат на 

служба: 
— сите документи по чл. 31 од Законот за 

јавните службеници. 
Молбите на кандидатите што не ќе бидат 

комплетирани со бараните документи и што не ги 
исполнуваат пропишаните услови нема да бидат 
земени во разгледување. 

Предимство на конкурсот ќе имаат оние кан-
дидати што се жители на град Скопје, за послед-
ните три години имаат најдобри оценки и што се 
истакнале со својата општествено политичка ак-
тивност. 

За примените кандидати не се плаќаат патни 
и селидбени трошоци. 

Конкурсот ќе ^рае заклучно до 20 јуни 1964 
година за наставно воспитниот кадар, а за ра-
ководниот кадар до пополнување на работното 
место. (833) 

Конкурсната комисија при Советот за просвета, 
култура и физичка култура на Собранието на оп-
штината Кисела Вода — Скопје, по предлог на 
училишните одбори 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните работни места за 
наставен и воспитен персонал во училиштата и 
другите воспитни и културни установи за учебната 
1964/65 година, и тоа: 

I. Основно училиште „К. Пејчиновић" — Скопје 
1. Управител — — — — — — — — 1 
2. Пом. управител —- — — — — — — 1 
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II. Основно училиште „Бр. Миладинови" — Скопје 
1. Пом. управител — — — — — — — 1 

III. Основно училиште „Гоце Делчев" — Г. Лисиче 
1. Управител — — — — — — — — 1 

IV. Основно училиште „Невена Георгиева 
— Дуња" — Скопје 
(Училиште во изградба во Нас. „И октомври") 
1. Управител — — — — — — — 1 

V. Основно училиште „Сава Ковачевиќ" — Скопје 
(Училиште во изградба во Нас. „Лисиче" 
1. Управител — — — — — — 1 

VI. Економско училиште „Борис Кидрич" — Скопје 
1. Пом. директор — — — — — . - ј. 

VII. Угостителско училиште со практична обука 
— Скопје 
1. Директор — — — — — — — — 1 

VIII. Библиотека „Страшо Пинџур" — Скопје 
1. Управител — — — — — — — — 1 

IX. Основно училиште „Маршал Тито" — с. Нова 
Брезница 
1. Управител — — — — — — — — 1 
2. Наставник по македонски и српско-

хрватски јазик — — — — — — — 1 
3. Наставник по биологија и хемија и ОТО 1 
4. Наставник по математика и физика — 1 
5. Наставник по географија, историја и зап. 

на општ. — — — — — — — — — 1 
6. Наставник по руски јазик — — — — 1 
7. Наставник за одделенска настава на ма-
. кедонски наставен јазик — — — — 3 

8. Наставник за одделенска настава на шип-
тарски наставен јазик во подрачната па-
ралелка во е. Јаболци — — — — — 1 

X. Основно училиште „Кочо Рацин" — е. Ракотинци 
1. Наставник по математика — — — — 1 
2. Наставник по физика и математика — — 1 
3. Наставник по историја — — — — — 1 
4. Наставник по биологија — — — — — 1 
5. Наставник по руски јазик — — — — 1 

XI. Наставници за одделенска настава 
A). За настава на македонски наставен јазик 
1. за село Држилово — — — — — — 1 
2. за село Елово — — — — — — — 1 
3. за село Осинчани — амбулантно со е. 

Маркова Сушица — — — — — — 1 
B) За настава на шиптарски наставен јазик 
4. за село Патишка Река — — — — — 2 
5. за село Црни Врв — — — — — — 1 
6. за село Малчиште — — — — — — 1 
7. за село Света Петка — — — — — 2 

У С Л О В И : 

За управители и пом. управители на основ-
ните училишта во градот: — Кандидатите да 
имаат завршено филозофски факултет, положен 
стручен испит и над 5 години практика во наста-

1 јуни 1964 

вата или завршена ПА односно ВПШ, положен 
стручен испит и над 8 години практика во наста-
вата. 

За управител во е. Нова Брезница — завршен 
филозофски факултет или педагошка академија 
односно В Ш . 

За пом. директор на Економското училиште 
„Борис Кидрич" — завршен економски факултет, 
положен стручен испит и над 5 години практика 
во струката. 

За директор, на Угостителското училиште — 
завршена виша угостителска-туристичка школа 
или филозофски факултет, положен стручен ис-
пит и над 5 години практика во просветна струка. 

За управител на Библиотеката „Страшо Пин-
џур" — завршен филозофски факултет — југо-
словенска книжевност, положен стручен испит и 
над 5 години практика како библиотекар или 7 
години практика како професор по југословенска 
книжевност. 

За наставници по предметна настава — завр-
шена педагошка академија односно ВПШ или фа-
култет, соодветна група. 

За наставници за одделенска настава — за-
вршена педагошка академија — одделенска наста-
ва или учителска школа. 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

Плата по Правилникот за распределба на ли-
чен доход, а за селата обезбеден бесплатен стан, и 
огрев или надоместок, според Уредбата за бес-
платен стан и огрев. 

Покрај редовните принадлежности на настав-
ниот персонал на село му следува посебен додаток 
за работа под потешки услови и тоа: 

а) за наставниот персонал од точка IX под, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и точка XI под 1, 2, 3, 4, 5 и 6: 

— со високо образование — — 15.000 динари 
— со вишо образование — — 13.000 динари 
— со средно образование' — — 9.000 динари 
б) за наставниот персонал од точка X под 1, 

2, 3? 4 и 5: 
— со високо образование — — 5.000 динари 
— со вишо образование — — 4.000 динари 
в) за наставниот персонал од точка XI под 7: 
— со вишо образование — — 8.000 динари 
— со средно образование — — 6.000 динари 
Молбите-пријавите се поднесуваат до училиш-

ниот одбор на училиштето за кое конкурира. Кон 
мелбата-пријаката кандидатите* во работен однос 
треба да ги приложат следните документи: 

— диплома за школска односно стручна спре-
ма — заверен препис, 

— уверение за движење во службата, 
— препис од оценувачките! листови: за послед-

ните 2 години, 
— кратка биографија. 
Кандидатите кои за прв пат- стапуваат во служ-

ба треба да ги приложат сите документи по чл. 
31 од Законот за јавните службеници. 

Молбите-пријавите без потребната документа-
ција нема да бидат земени во разгледување. 

За примените кандидати не се плаќаат патни и 
селидбени трошоци. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (733) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СЕМ 
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ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Психолог 
2. Педагог 
3. Социјален работник 
4. Аналитичар 
5. Правен референт 
6. Инструктор за организација и практична 

обука 
УСЛОВИ: 
За работното место под број 1) да има заврше-

но филозофски факултет (психолошка група), 
За работното место под број 2) да има заврше-

но филозофски факултет (педагошка група), 
За работното место под број 3) да има заврше-

но виша социјална школа, 
За работното место под број 4) да има заврше-

но економски факултет, 
За работното место под број 5) да има заврше-

но правен факултет, 
За работното место под број 6) да има заврше-

но средна стручна школа. 
Кандидатите кон молбата да достават и лична 

биографија и документи по член 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето, а во колку местата не се пополнат тој 
останува отворен до нивното пополнување. 

Конкурсот ќе го спроведе конкурсната коми-
сија во Заводот за заболување на работниците за 
град Скопје. (737) 

КОМИСИЈАТА ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ИН-
ТЕРНАТОТ ПРИ ЕЛЕКТРО-МАШИНСКО СОО-
БРАЌАЈНИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за работното место: 
ВОСПИТАН — — — — — — — — 1 
У С Л О В И : Учител со положен стручен испит 

и над десет (10) години работен стаж. 
Плата според правилникот за личен доход на 

Интернатот. 
Конкурсот трае до пополнување на работното 

место. 
Молби се доставуваат до Комисијата за работ-

ни односи при Интернатот. (735) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РАДИО-
ТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

I 

Во Секторот за Информативно-политички емисии 
1. Повеќе новинари — приправници за радио 

програма 

Вр. «21 — Стр. 387 

и - ' 
Во Бирото за следење, анализа и студија на радио 
и ТВ програма 

2. Началник на бирото 
3. Шеф на отсек за внатрешно следење на 

програмата 
4. Шеф на отсек за документација : 

5. Документатор 
6. Евидентичар 

III 
Во Секторот изведба 

7. Повеќе спикери за радио и телевизија 
8. Музички илустратор 

IV 
Во Секторот за музички емисии 

9. Уредник за музичко-говорна редакција 
10. Соработник за забавна музика во отсекот 

за продукција 
V 

Во Дирекцијата за радио и ТВ техника 
11. Инженер за ТВ студио - - .. 
12. Инженер за видео техника 
13. Повеќе техничари за слаба струја 

VI 
Во Секторот за комерцијално финансиски работи 

14. Шеф на биро за економска анализа и кон-
трола 

15. Економист-аналитичар 
16. Шеф на отсек за економска пропаганда 

. 17. Самостоен референт по инвестиции 

VII 
Во Одделението за општи работи . 

18. Шеф на отсек за сообраќај 
19. Референт за општествено управување 
Услови: 
За работното место под 1 најмалку средно 

образование 
За работното место под 2 и 3 завршен правен 

или филозофски факултет, социолог и новинарска 
практика над 5 години. 

За работното место под 4 високо образование. 
За работното место под 5 и 6 средно образо-

вание и познавање на дактилографка (под 6). 
За работното место под 7 најмалку средно об-

разование. 
За работното моето под 8 високо музичко об-

разование. 
За работното место под 9 музичка академија — 

музикслошки отсек и 5 години соодветен работен 
стаж. 

За работното место' под 10 музичка академија 
или средно музичко образование и 2—5 год. ра-
ботен стаж. 

За работното место под 11 и 12 завршен елек-
тротехнички факултет отсек слаба струја и 2 год. 
работен стаж. 

За работното место под 13 завршено средно-
техничко училиште — отсек слаба струја и 2 год. 
работен стаж. 

За работното место под 14, 15 и 16 завршен 
економски факултет и 3—5 год,, соодветен рабо-
тен стаж. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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За работното место под 17 градежен техничар 
со над 3 год. практика, или економски техникум 
со над 5 год. практика на работа по инвестиции^ 

За работното место под 18 виша школска спре-
ма и 3—5 год. работен стаж, или висококвалифи-
ксшан работник и над 5 год. соодветен работе^ 
стаж. 

За работното место под 19 виша школска спре-
ма и 3—5 години соодветен работен стаж. 

За работното место под 7 плата по договор, а 
за .останатите работни места според Правилникот 
за плати на РТС. 

За работните места под 11, 12 и 13 станови ќе 
бидат обезбедени. 

За сите работни места кандидатите треба да 
ги исполнуваат условите предвидени во чл. 31 од 
ЗЈС. 

Молбите со приложените документи, предвиде-
ни во чл. 31 од ЗЈС, ќе се примаат во Одделението 
за општи работи. Молби со непотполни документи 
нема да се разгледуваат. 

Конкурсот трае месец дена по објавувањето. 
(736) 

На основа чл. 37 од Законот за јавните служ-
беници, Конкурсната комисија при Управата на 
системот „Брегалница" — Кочани 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните новоотворени работни 
места: 

1. Градежен техничар за план, анализа и 
техничка документација — — — — — — 1 

2,. Градежен техничар за надзор на рабо-
тите) на објектот „Десни магистрален канал" 1 

3. Одговорен надзорен орган за сите работи 
на објектот брана „Калиманци" — — — — 1 

4. Градежни инженери: или техничари: за 
сменски надзор над работите што ги изведува 
„Хидротехника" — — — — — — — — 2 

5. Градежни или геолошки техничари за 
надзор на инекционите работи на објектот бра-
на „Калиманци" — — — — — — — — 2 

6. Геометар за геодетски надзор' на објектот 
брана „Ка лим анди" — — — — — — — 1 

У С Л О В И : 
Кандидатот под точка 1 треба да има завршено 

средао-техничко училиште — градежен смер и 
преку 5 години практика во струката. 

Кандидатот под точка 2 треба да има завршено 
средно-техничко училиште — градежен смер, пре-
ку 5 години практика во струката и да има овла-
стување или стручен испит. 

Кандидатот под точка 3 треба да има завршено 
технички факултет — градежен смер, да има про-
ведено најмалку 5 години стаж во струката, со 
положен стручен испит или да е со овластување. 

Кандидатите од точка 4 треба да имаат завр-
шено технички факултет — градежен смер или 
средно-техничко училиште — градежен смер. 

Кандидатите под точка 5 треба да имаат завр-
шено среднотехничко училиште —> градежен или 
геолошки смер. 

Кандидатите под точка 6 треба да имаат завр-
шено средно-техничко училиште — геодетски смер 
со преку 5 години практика во струката. 

За работните места под точките 3, 4, 5 и б 
обезбедени се станови како за самци така и за 
фамилијарни во населбата што е лоцирана покрај 
браната „Калиманци". 

За работните места под 1 и 2 стан не е обез-
беден. 

Платата на примените кандидати ќе им биде 
определена по Правилникот за плати на Дирекци-
јата за изградба на мелиоративните системи во 
СРМ — Скопје. 

Молбите таксирани со таксена марка од 50 
динари со сите потребни документи по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници да се доставуваат 
до Конкурсната комисија при Управата на систе-
мот „Брегалница" — Кочани. 

Конкурсот ќе биде отворен од денот на обја-
вувањето до пополнување на работните места. 

(739) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТАТА 
БОЛНИЦА — ОХРИД 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Еден лекар на специјализација по општа 

хирургија. 
УСЛОВИ: Да има положен стручен испит, 

знаење на одреден странски јазик и работен стаж 
најмалку 3 години како лекар. 

Настап на работа веднаш. 
Личен доход по Правилникот за личен доход 

на Болницата. 
Стан и патни и селидбени трошоци не се обез-

бедени. 
Молбите со куса биографија да се достават 

до Конкурсната комисија. Конкурсот трае 15 дела по објавувањето. 

На основа член 244 и 245 од Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
53/57) и член 39 од Законот за измени и дополне-
нија од ЗЈС („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/62) и 
Правилникот за спроведување на конкуренте за по-
полнување на местата на наставниот и воспитниот 
персонал во> училиштата т другите воспитни уста-
нови („Службен весник на НРМ" бр. 16/58), Сове-
тот за просвета при Собранието на општината Чаш-
ка, околија Титоввелешка, на предлог на училиш-
ните одбори! 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места на наставно-
воспитниот персонал од подрачјето на општината 
Чашка за учебната 1964/65 година, и тоа: 
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1. ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ 
.ТОДОР ЈАНЕВ" — ЧАШКА 

— наставник по математика — — — — 1 
— наставник по запознавање на природата 

и биологија — — — — — — — — 1 
— наставник по физика и хемија — — — 1 
— наставник по германски јазик — — — 1 
— наставник по македонски јазик — — — 1 
— наставник по српско хрватски јазик — 1 
— наставник по ликовно и музичко воспи-

тување — — — — —• — — — — 1 
— наставник по историја тг географија — — 1 

2. ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ 
„КИРИЛ И МЕТОДИЈА" — ИЗВОР 

— наставник по математика — — — — 1 
— наставник по биологија — — — — — 1 
— наставник по историја и географија — — 1 

У С Л О В И 
За наставниците во основните осумгодишни учи-

лишта да имаат завршено ВИШ од соодветна група. 
Кандидатите на осумгодишните училишта да 

поднесат пријава со таксена марка до училишните 
одбори на соодветните училишта каде ќе конку-
рираат. 

Кон пријавата треба да се приложи: 
1. За кандидатите што се во работен однос: 
— препис од Дипломата за образованието и 

стручниот испит, 
— препис од последното оценето решение за 

звањето и положајната плата. 
— препис од последните оценувачки листови за 

двете учебни години. 
2. За кандидатите што прв пат стапуваат во 

служба потребни се анте документи согласно чл. 
31 од ЗЈС. 

Рок за пријавување на кандидатите е најдоцна 
до 20 јуни 1964 година. (757) 

На основа чл. 37 од Законот за јавните служ-
беници, Заводот за запослување на работници — 
Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. психолог ; 
2. педагог 

У С Л О В И : 
За работното место под 1 да има завршено ф и -

лозовоки факултет психолошка група и 
За работното место под 2 филизофски факул-

тет педагошка група. ( 
Конкурсот трае до пополнување на работното 

место. 
Плата според Законот за јавните службеници, 

положај на плата според Одлуката за положај госте 
п л а т на службениците на Заводот и посебен дода-
ток во износ од 6.000 динари. 

Кандидатите, покрај молбите таксирани со 50 
дин. таксени марки, да достават и документи пред-

видени по чл. 31 од Законот за јавните службеници, 
документи за работен стаж и диплома за завршен 
факултет. 

Молбите се поднесуваат во Заводот за затоплу-
вање на работници — Битола. (740) 

— — — — — ѓ 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

р а с п и ш у в а ј 

К О Н К У Р С 

за пополнување на стручно-соработнички места во 
судовите и тоа: 

1. во окружните судови во Штип и Титов Ве-
лес по 1 судиски приправник; 

2. во Окружниот стопански суд во Скопје — 2 
судиски приправника; 

3. во Општинските судови во Штип и Титов 
Велес по 1 судиски: приправник; 

4. во Општинскиот суд во Кавадарци — 2 су-
диски приправним. 

У с л о в и : 
Кандидатите за судиски приправници во окруж-

ните и општинските судови треба да имаат завршен 
правен факултет. 

Основна плата според Законот за јавните служ-
беници, а положај на плата и одделен додаток по 
Одлуката на Извршниот совет на СРМ, односно од-
луките на собранијата на околиите. I 

Молбите се испраќаат по' пошта. 
Кон молбата се приложуваат: уверение за завр-

шен правен факултет, документи по член 31 од 
Законот за јавните службеници и куса биографија. 
Кандидатите што се во работен однос согласност 
на старешината за назначување за премин на служ-
ба во суд, а за стипендистите потврда дека се осло-
бодени од обврската спрема давателот на стипен-
дијага. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. 

Доколку во овој срок не се јават кандидати за 
сите упразнети места конкурсот се продолжува до 
нивното пополнување. (756) 

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИСПИТАТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 1
 ; 

К О Н К У Р С 

за преизбор односно избор за звањето асистент или 
виши стручен соработник по семеконтрола 

Кандидатот треба да ш исполнува условите 
предвидени со Законот за организација на науч-
ната работа („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 34/57). > 

Пријавите се поднесуваат до Управата на Зем-
јоделскиот испитателен институт. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (816) 

На основа член 244 точка 1 и 2, член 245 од 
Законот за јавните службеници, како и Правилникот 
З1а спроведување конкуренте за пополнување на 
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наставниот и воспитниот персонал во училиштата 
и другите воспитни установи, Советот за просвета 
на Собранието на општината Гевгелија, по предлог 
на школските одбори го распишува следниот 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

з? пополнување местата на наставниот и воспитниот 
персонал во училиштата на територијата на Оп-
штината Гевгелија за учебната 1964/65 година, и тоа: 

I. Економско училиште и Гимназијата »Јосиф 
Јосифовски" — Гевгелија 

1) Професори или наставници по физика — 2 
2) „ „ по математика — 4 
3) Професори по француски јазик — — 1 
4) Наставници по физичко 'воспитување — 1 
5) Професори по технологија во стокознание 1 
6) Професори по македонски јазик — — 1 
7) Резервен офицер за предв ој пичка обука 1 
8) Наставник по ОТО — — — — — — 1 
9) Професори1 по латински јазик — — — 1 

10) Дипломиран економист по стопанска со 
финансова математика, статистика и фи-
нансии — — — — — — — — — 1 

11) Дипломиран економист по книговодство — 1 
12) Професор по логика и психологија, ф и -

лозофија и социологија со основи на по-
литичка економија — — — — — — 1 

УСЛОВИ: 
За професорите завршен факултет со соодвет-

на група, за наставниците завршена ВПШ во соод-
ветна група. 

За местото под бр. 12 завршен филозовски фа-
култет група филозофија. 

П. Основно училиште „Крсте Мисирков" — 
Гевгелија 

1) Одделенски учител — — — — — — 1 
2) Наставници по македонски и српски јазик 2 
3) Наставник: по математика и физика — .— 1 
4) Наставник по англиски јазик — — — 1 
5) Наставник по физичко воспитување — — 1 
6) Учител за одделенска настава по подрач-

ните паралелки во селата Моин и Гор-
ничет — — — — — — — — — — 2 

III. Основно училиште „Владо Кантарѓи?«" — 
Гевгелија 

1) Управител на училиштето 
2) Пем. управител на училиштето 
3) Наставник по англиски јазик — — — 1 
4) Наставник по математика — — — — 1 
5) Наставник по историја — — — — — 1 
6) Учители за основна настава — — — — 3 

IV. Основно училиште „Ристо Шуплев" — е. 
Негорци 

1) Управник на училиштето 
2) Наставници по математика и физика — 1 
3) Наставници по македонски и српски јазик 1 
4) Наставници по историја и географија — 1 
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5) Наставници по биологија и хемија — — 1 
6) Наставници или стручни учители по ОТО 1 
7) Учители за одделенска настава во подрач-

ните паралелки во селата Прдејци, Кова-
нец и Серменин — — — — — — — 3 

8) Учител за одделенска настава во е. Не-
горци — — — — — — — — — — 1 

V. Основно училиште „Климен Охридски" — е. 
Миравци 

1) Наставници по македонски јазик — — 1 
2) „ по историја и географија 1 
3) „ ПО' математика и физика — 1 
4) „ по хемија и биологија — — 1 
5) Учители за одделенска настава во по-

драчните паралелки во селата Петрово и 
Габрово — — — — — — — — — 2 

УСЛОВИ: 
За работно место под И-1 и 6; 111-6; 1У-7; 

У-5 завршена учителска школа, положен државен 
испит како и обврска дека на работното место ќе 
останат најмалку 4 учебни години. Исто важи и за 
наставниот кадар. 

За работните места под ПЗ— 2, 3, 4, 5; Ш-3, 4 и 5 ; 
1У-2, 3, 4, 5 и 6; У-1, 2, 3, 4, завршена ВШИ во 
соодветна група. 

За работно место под Ш-1, завршен филозовски 
факултет со најмалку 8 години служба од кои 3 
на раководно место или завршена ВПШ со нај-
малку 10 години служба од кои 5 на раководно 
место и положен стручен испит. Под Ш-2 заврше-
но ВПШ со најмалку 5 години служба од кои 2 на 
раководно место или завршена учителска школа со 
најмалку 10 години служба од кои 5 на раководно 
место и положен државен испит. 

ОПШТИ УСЛОВИ: 

Кандидатите треба да поднесат таксирани мол-
би до училишните одбори на соодветните училишта 
каде што ќе конкурираат. 

Кон молбата да се приложат и тоа: 
а) Кандидати што- се во работен однос: 
— црепис од дипломата за образование и стру-

чен испит; 
— последните оценети решенија, за звањето и 

положајната плата, или решението за примањата 
по правилникот од установата каде бил во рабо-
тен однос; 

— оценувачки листови за последните 2 учебни 
години. 

б) Кандидатите што прв пат стапуваат во* ра-
ботен однос: I 

— сите документи по чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по-
ложајната плата по Одлуката за положајните пла-
ти. За наставниците и професорите по математика и 
физика во Гимназијата и Економското училиште 
положај ната плата се зголемува над износот пред-
виден во одлуката. 

Рок за пријавување на конкурсот е 15 јуни 1964 
год. (815) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СЕМ 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ШРИ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕТО ЗА ДОГРАДБА И ИСКОРИСТУВАЊЕ 
НА МЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ „ЛИПКОВО" 
ОД ГРАД КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н 5 У Р С 
за пополнување на работното место ДИРЕКТОР на 
претприј атието. 

Услови: Висока стручна спрема земјоделско -
шумарски или економски факултет со работен 
стаж над 10 години на раководни работни места. 

Личен доход по Правилникот за расподелба 
на личен доход во претпријатието. 

Заинтересираните молбите со потребните до-
кументи да ги достават до Претпријатието за до-
градба и искористување на мелиоративииот систем 
„Липково" од град Куманово. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (832) 

На основа член 244 и 245 точка 1 од Законот 
за јавните службеници и Правилникот за спрове-
дување конкуренте за наставнички и воспитни 
места и на основа одлуките на пгколските одбори, 
Советот за просвета на Собранието па општината 
Валандсво распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнгтите наставнички и 
воспитни места за учебната 1384/65 година, и тоа: 

1. Земјоделско училиште „Каме Полизов" во Ба-
ланчева 

1) Агрономи инженери лозарски смер — — 2 

2. Основна училиште „Јосип Броз Тито" во Ва-
ландово 

1) Управител на училиштето — — — — 1 
2) Наставник за француски и македонски 

јазик — — — —• — — — — — — — 1 
3) Наставник за српско-хрватски јазик — 1 
4) Наставник за математика и физика — 1 
5) Н а с т а в а к за ликовно воспитување — — 1 
6) Наставник за биологија, хемија и запоз-

навање на природата — — — — — — — 2 
7) Основен учител во Основното училиште 

„Гоце Делчев" во село Пирава — — — — — 1 
8) Учител во забавиште — — — — —- 1 

3. Основно училиште „Страшо Пинџур" во село 
Јосифово 4 

1) Наставник по македонски и француски 
јазик — — — — — — —• — — — — 1 

2) Наставник по математика и физика — 1 
3) Наставник по историја и географија — 1 
4) Наставник по биологија и хемија — — 1 
5) Наставник по ликовно и политехника — 1 
6) Наставник по музичко воспитување — — 1 
7) Стручен учител по физичко воспитување 1 

4. О с е & з п о у ч и л и ш т е „Јенс Судански" — е. Гр-
чиште — учител за работа за комбинирана па-
ралелка од 4 одделенија т~ — — — — — 1 
5. Основно училиште „Моша Пијаде" — е. Дедели 
— учител за работа со комбинирана паралелка 
со 4 одделенија — — — — — — — — 1 

Вр. «21 — Стр. 391 

С. Основно училиште „Ферит Бајрам" — е. Бај-
рамбос — учител за работа со комбинирана па-
ралелка од 4 одделенија — — — — — — 1 

УСЛОВИ: За управител во основното учи-
лиште „Јосип Броз Тито" 1во Валацдово треба да 
има завршено филозофски факултет по можност 
педагошка група. 

За наставниците да имаат завршено педагошка 
академија а учителите учителска школа. 

НАПОМЕНА: За е. Бајрамбос се дава посебен 
додаток од 2.000 до 5.000 дин. 

Конкурсот трае до 1. УП. 1964 година. (831) 

На основа чл. 7 од Уредбата за,работните од-
носи и за наградувањето на уметничкиот персонал, 
Конкурсната комисија при Народниот театар во 
Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1) Артисти иа драма — — ' — — — — 3 
2) Ар тиса ки на драма — — г— — — " — 1 
У С Л О В И : 
1. Приемот се врши по пат на аудиција на 

која кандидатите треба да настапат со: 
а) монолог од драма или комедија; 
б) една рецитација; 
в) читање на непознат текст; 
г) импровизација на тема; 
2. Кандидатот да има завршено: 
— театарска академија — отсек глума; 
— средна театарска школа и 1 година артис-

тичка практика; 
— средно образование со 3 години артистичка 

практика; 
— непотполно средно образование со над 5 

години артистичка практика. 
За аудиција по потреба кандидатите ќе бидат 

накнадно известени. 
Конкурсот трае до пополнување на работните 

места. 
За поблиски информации заинтересираните да 

се обратат до Народниот театар — Битола писмено 
или на телефон бр. 21-209. (827) 

Училишниот одбор на Основното училиште 
„Наум Наумовски — Борче" — Маџари 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за наставен кадар за учебната 1964/65 година за 
следните работни места: 

1. Наставници по математика — — — 2 
2. Наставник по физика — — — — — 1 
Кандидатите што ќе конкурираат треба да 

имаат завршено педагошка академија или фило-
зофски факултет — соодветна група. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до управата на училиштето. 

Конкурсот е отворен до 25 јуни 1964 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 392 — Бр. 21 

Во издание на „Службен весник на СРМ" 
излезе од печат 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 

ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

со обрасци 
Во брошурата се отпечатени: 
— Експозето на Трајче Грујоски, сојузен се-

кретар за законодавство и организација, 
— Основниот закон за избор на работнички 

совети и други органи на управувањето во работ-
ните организации, 

— Уредбата за спроведување на изборите за 
работнички совети и други органи на управува-
њето во работните организации, 

— Упатството за обрасците за вршење одделни 
дејства при изборот на работнички совети и други 
органи на у п р а в у в а њ е во работните организации. 

Се известуваат работните организации благо-
времено да ги достават своите порачки, бидејќи 
брошурата е отпечатена во ограничен број приме-
роци. 

Цена ЗОО динари. 

Порачки прима „Службен весник на СРМ" — 
Скопје, поштенски фах 51. Жиро сметка број 
802-11/1-698 при Народната банка — Скопје. 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРИ РУДАРСКО-ГЕО-
ЛОШКОТО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ 

ВО ПРОБИШТИП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места за наставен 
кадар за учебната 1964/65 година и тоа: 

1. Професор или наставник по руски јазик 1 

2. Професор по историја, општествено и др-
жавно уредување и економика на СФРЈ — — 1 

3. Професор или наставник по математика 1 
4. Машински инженер или наставник со 

ВСПШ за група машински предмети — — — 1 
5. Инженери геолози или со природно-ма-

тематички факултет — — — — — — — 2 
6. Рударски инженери —• — — — — — 2 

У С Л О В И : Кандидатите треба да имаат завр-
шено соодветен факултет, или виша школа. Пре-
димство имаат кандидатите со повеќе години служ-
ба и положен стручен испит. 

Молбите се примаат до 10 јуни оваа година. 

1 јуни 1964 

ТЕАТАРСКИОТ СОВЕТ ПРИ НАРОДНИОТ 
ТЕАТАР — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

О П Е Р А 
СОЛИСТИ: 1 лирски тенор 

1 драмски тенор 
' 1 баритон 

ХОР: 2 тенора 
ОРКЕСТАР: 1 виолинист 

1 виолист 
1 прв фаготист 
1 Х9рнист 
1 харфист 

БАЛЕТ: 2 солисти машки 
4 членки на ансамбл 
2 играчи членови на ансамбл 

Д Р А М А 
6 артисти-артистки 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Ј А 
1 начелник на материјално-финансов 

сектор 
1 дактилограф 1-а или 1-6 класа 

За начелник на материјално-фин,ан]сов сектор 
се бара завршен економски факултет или економ-
ски техникум со подолга практика во финансова 
служба. 

Платата по Законот за јавните службеници, 
уметнички додаток по договор, а за администра-
тивниот персонал положај на плата по Одлуката 
за рамките на положајник плати на установите 
од областа на културата. 

Молбите се доставуваат до Народниот театар 
— Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од објавувањето. 
(829) 

СОДРЖИНА 
Страна 

ИЗ. XXI конкурс за условите и начинот под 
кои ќе се даваат кредити од средствата 
на Републичкиот фонд за нестопански 
инвестиции наменети за изградба на ко-
мунални објекти — — — — — — 377 

114. Извештај на Републичката изб^рна коми-
сија за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 378 
Исправка на Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се дагваат кредити за 
индустрија и рударство од средствата 
предвидени во член 10 и 11 од Законот 
за насочување и употребата на средства-
та на Републиката — — — — — — 378 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СЕМ 

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

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


