
Смрт на фашизмот — слобода ва народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат ва адреса: »Службен весник ва 
НИК"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Сабота, 12 мај 1956 

Број 11 Година XII 

Претплатата за 1956 год. изнесува 
ЗОО дин. Овој број чини 20 динари 
Чековна сметка 6р»ј Ш-Т-Ш 

,/ 90. 
На основа член^ 159 во врска со член 150 

став 2 и член 158 од Законот за правата и 
должностиве, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното собрание 
на Народна Република Македонија и член 
208 од Правилникот' за работа на Соборот 
на производителите на Народното собрание 
на Народна Република Македонија, Соборот 
на производителите на Народново собрание 
на Народна Република Македонија на сво-
јата Десетта седмица одржана на 25 и 26 ап-
рил 1956 година донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ДРА-
ТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА УПРАЗНЕ-

ТО МЕСТО НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК 
НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

ВО ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ГРУПА 
НА ИНДУСТРИЈАТА, ТРГОВИЈАТА 

И ЗАНАЕТЧИСТВОТО ВО ИЗБОРНАТА 
ОКОЛИЈА ТЕТОВСКА И 

1) Се утврдува дека на народниот прате-
ник Грозданов Диме, избран во производи-
темната група на индустријата, трговијата и 
занаетчиството во изборната околија Тенов-
ска И му престанал мандатот. 

2) Се одредува да се извршат дополни-
телни избори за упразнетото место на на-
роден пратеник на Соборот на производите-
лите на Народното- собрание на Народна Ре -
публика Македонија во производителната, 
група на индустријата, трговијата и занает-
чиството во изборната околија Теловска П. 

3) Дополнителните избори од претходната 
точка ќе ги распише Републичкава изборна 
комисија согласно член 159 став 2, 3 и 4 од 
Законот за правата и должностите, изборот 
и отповикувањето на народните пратеници 
на Народноно' собрание на Народна Републи-
ка Македонија. 

4) Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

С бр. 596 
26 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Борко Темелиевски, с.р. 

91. 

На основа чл. 2 и И од Основната уредба 
за установите со самостојно финансирање 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Из -
вршниот! совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТА-
ЦИЈА НА ЛИЦА СО ФИЗИЧКИ ДЕФЕКТИ 

I. 
Се бснива Завод за рехабилитација на ли-

ца со физички дефекти (во- натамошниот 
текст: „Завод"), како установа со самостојно 
финансирање, со седиште во Скопје. 

И. 
Задачи на Заводот се: 
1. Медицинска рехабилитација на лица со 

физички дефекти, вродени или здобиени од 
повреди или болести. 

2. Професионална рехабилитација на ли-
ца што ја изгубиле професионалната спо-
собност за работа во својата струка односно 
специјалност. 

3. Да го обезбеди обавувањето на настава-
та и научно-испитувачкаиа работа за потре-
бите на Медицинскиот факултет при Уни-
верзитетот во Скопје. 

4. Изработка на протетички помагала за 
физичко-дефектни лица. 

5. Научноистражувачка работа на про-
блематиката што се јавува во врска со оспо-
собувањето на лица со физички дефекти, 
применувањето на научните постигнувања и 
сузбивање на физичката дефектност, а осо-
бено: 
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а) проучување на проблемите во врска со 
физичката дефектност и методите за борба 
против дефектност и преземање мерки за 
сузбивање на истава; 

б) издавање публикации и водење струч-
нопропагандни акции; 

в) водење централна статистика и еви-
денција за лица со физички "дефекти; 

г) соработување со соодветни установи во 
земјата и странство следење на нивните по-
стигнувања и грижа за нивното' применување; 

д) соработување со установите што вр-
шат иста дејност во Народна Република Ма-
кедонија, координирање на работата и ин-
формирање за научно-истражувачките по-
стигнувања и нивната примена во областа на 
физичката дефектност и пренесување на ис-
куствата; 

ѓ) грижа за стручно оспособување на ка-
дарот. 

Заводот извршува и други задачи што ќе 
му ги постави Советот за народно здравје и 
социјална заштита на НРМ во врска со бор-
бата против физичката дефектност. 

Ш. 
За остварување на своите задачи Заводот 

има право на управување со неподвижен 
имот, алагг', уреди, инвентар и други подвиж-
ни работи што дополнително' ќе се потопат 
и проценат согласно со постоеќите прописи. 

IV. 
Со Заводот управува управен одбор со-

ставен од 9 члена. 
Управниот одбор се состои од еден прет-

ставник на, Републичкиот совет на синдика-
тите на НРМ, Сојузот на воените војни ин-
валиди, Републичкиот завод за социјално 
осигурување и од два претставника на ра-
ботниов колектив на Заводот. Другите чле-
нови на Управниот одбор ги1 именува Советот 
за народно здравје и социјална заштита на 
НРМ од редот на граѓаните. 

Управниот одбор избира претседател од 
редот на своите членови. 

Директорот на Заводот не може да биде 
избран за претседател на управниот одбор. 

Управниот одбор се именува за две го-
дини. 

V. 
Со Заводот непосредно раководи дирек-

торот, кој по својата положба е член на 
управниот одбор на Заводот. 

Директорот на Заводот го назначува Со-
ветот за народно здравје и социјална зашти-
та на НРМ. 

VI. 
Заводот има стручен колегиум кој го со-

чинуваат управникот и раководните лица на 
самостојните организациони единици. Со пра-
вилата за членови на колегиумот можат да 
се одредат1 и други лица од установата, 

Стручниот? колегиум е советодавен орган 
на директорот по сите поважни стручни пра-
шања и по прашања за раководење со уста-
новата. 

УП. 
Заводот ит^а стручен совет, кој го имену-

ва Советот за народно здравје и социјална 
заштита на НРМ .од редот на стручните и 
научните соработници и други стручни и 
научни работници. 

Стручниот совет разгледува и дава мие-
нија по важни стручни прашања и проблеми 
за рехабилитација на лица со физички де-
фекти. 

Стручниот совет го свикува и со него ра-
ководи директорот на Заводот. 

У Ш , 
Заводот за рехабилитација може да ги 

формира следните фондови: 
1. Фонд за наградување на работниците 

и службениците; 
2. Фонд за замена и дополнување на ос-

новните средства и големи поправки; 
3. Фонд за публикација и пропаганда; и 
4. Фонд за кадрови. 

IX. 
Орган надлежен за работите и задачите) 

на Заводрт е Советот за народно здравје и 
социјална заштита на НРМ. 

X . 
Ова решение влегува во сила со денот на 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

ИС бр. 28 
8 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршениот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

Ј92. 

На основа чл. 2 и 11 од Основната уредба 
за установите со самостојно финансирање ^ 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53 год.) 
Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАВОДОТ ЗА ТРАН-

СФУЗИЈА НА КРВ ВО СКОПЈЕ 
ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 
I. 

Заводот за трансфузија на крв во Скопје, 
основан со Решение на Владата на Народна 
Република Македонија, бр. 627 од 6 јули 1952 
година, како буџетска установа, се прогласу-
ва за установа со самостојно финансирање, 
со седиште во Скопје. 
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И. 
Задача на Заводот е научно-медицински 

да работи на конзервирање и расподелба на 
земената крв од дарителите, како и расло-
делба на продукти^ од крвна плазма, серум 
и друго, а особено: 

1) да се собира крв во Заводот и на тере-
нот и подготвува конзервирана крв и плазма, 
за потребите ш здравствените установи и за 
подготвување на сува плазма и тест-серуми; 

2) да врши а н а л н а на крв, плазма и серум 
во врска со работата на т р а н с ф у з и ј а ^ на 
крв, како и испитува крвните групи и фак-
тор^; 

3) да производи терапеутски отопини (фи-
зиолошка, декстроза, рингер и др.); 

4) да расподелува крв, крвни производи и 
терапеутски оггонини на здравствени уста-
нови; 

5) да води централна евиденција и ста-
тистика над произведената и употребената 
крв и крвни производи; 

6) дд научноистражувачки работи во об-
ласта на хемаТРл огиј ата во врска со тран-
сфузијата на крв; 

7) да соработува и помага на установите 
за трансфузија на крв (станици и кабинети) 
во Народна Република Македонија, да им 
укажува стручна помош, како и да ја коор-
динира со овие установи својата стручна ра-
бота во проширувањето на службата за тран-
сфузија на крв ; 

8) да служи за обавувањето на наставата 
по трансфузија на крв за потребите на Ме-
дицинскиов факултет на Универзитетот во 
Скопје, како и среднонмедицинскиТе школи; 

9) да соработува со соодветните установи 
во земјата и странство, ги следи нивните по-
стижеш! ја и се грижи за нивното примену-
вање; 

10) да организира во соработка со друш-
твени!^ организации собирање на крв од да-
рители; 

11) да издава публикации за медицинско-
то значење на трансфузија^. на крв во 
заштита на народното здравје и да води 
стручни пропагандни акции; 

• 12) да води грижа за стручно оспособува-
ње на кадарот за трансфузија на крв. 

III. 
За остварувањето на задачите од прет-

ходната точка Заводот има, право на управу-
вање со недвижен имот, уреди, инструменти 
и други движими работи кои накнадно ќе се 
попишат и проценат по постоеќите прописи. 

IV. 
Со Заводот управува управен одбор од 9 

члена како орган на управување. 
Управниот одбор се состои од еден прет-

# ставник на работниот колектив, еден прет-

ставник на Републичкиот завод за социјално 
осигурување* еден претставник на Главниот 
одбор на Црвениот крст за Македонија и еден 
претставник од Народниот одбор на Скопска 
околија, кои овие ги избира од редот на сво-
ите членови, а другите членови на управниот 
одбор ги именува Советот за народно здравје 
и социјална заштита на НРМ од редот на 
граѓаните. 

Управникот на Заводот е по својата по-
ложба член на управниот одбор. 

Управниот одбор избира претседател од 
редот на своите членови. Управникот на За-
водот не може да биде претседател на управ-
ниот1 одбор. 

Управниот' одбор се избира за две години. 

V. 
Со Заводот непосредно' раководи управ-

ник. Управникот на Заводот го назначува Со-
ветот за народно здравје и социјална зашти-
та на НРМ. 

VI. 
Заводот има стручен колегиум кој го со-

чинуваат управникот и раководните лица на 
самостојните организациони единици. Со пра-
вилата за членовите на колегиумот можат 
да се одредат и. .други раководни лица од уста-
новата. 

Стручниот колегиум е советодавен орган 
на управникот по сите поважни стручни пра-
шања и по прашања за раководење со уста-
новата. 

VII. 
Заводот има стручен совет, кој го имену-

ва Советот за народно здравје и социјална 
заштита на НРМ од редот на стручните и 
научните соработници на Заводот и други 
стручни и научни работници. 

Стручниот совет разгледува и дава мир-
нија по важни стручни прашања од пробле -
мите' за трансфузијата на крв. 

Стручниот совет го свикува и со него ра-
ководи управникот на Заводот. 

VIII. 
Заводот може да ги има следните фондови 

со кои самостојно располага: 
а) фонд за наградување на службениците 

и работниците; 
б) фонд за замена и дополнување на ос-

новните средства и за големи поправки; 
в) фонд за публикации и пропаганда; и 
г) фонд за кадрови. 

IX. 
Орган надлежен за работите и задачите 

на Заводот е Советот за народно здравје и со-
цијална заштита на НРМ. 
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X. 
Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС бр. 77 
19 март 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

93. 

На основа чл. 2 и 11 од Основната уредба 
за установите со самостојно финансирање 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53 година), 
Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ БОЛНИЦАТА 

ЗА ДУШЕВНО БОЛНИ ВО БАРДОВЦИ 
— СКОПСКА ОКОЛИЈА ЗА УСТАНОВА 

СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

I. 
Болницата за душевно болни во Бар-

дови^ — Скопска околија, основана со Од-
луката на Извршниот совет1, ИС бр. . 341 од 
9.ХП.1954 година („Службен весник на НРМ" 
бр. 39/54 год.), како буџетска установа се 
прогласува за установа со самостојно финан-
сирање и работата ќе ја продолжи под назив: 
Болница за нервни и душевни болести (во 
натамошниот текст — болницата) со седиште 
во Бардовци — Скопска околија. 

П. 
Задача на Болницата е да се бави со науч-

но-истражувачка работа и да работи: на уна-
предувањето на превентивната и терапеутска 
дејност во сузбивањето и лечењето на нер-
вните и душевните болести и да обезбедува 
обавувањето на наставата по неуропсихијат-
рија и научно-испитувачката работа со дидек-
тичката цел за потребите на Медицинскиот 
факултет на Универзитетот во Скопје. 

Ш. 
За остварување задачите од претходната 

точка Болницата има право на управување 
со недвижен имот), уреди, инструменти и дру-
ги движими работи кои накнадно ќе се попи-
шат и проценат по постоеќите прописи. 

IV. 
Со Болницата управува управен одбор од 

9 члена како колективен орган на управу-
вање. 

Управниот одбор се состои од еден прет-
ставник на работниот1 колектив* еден прет-

ставник на Републичкиот завод за социјално 
осигурување и еден претставникот од На-
родниот одбор на Скопска околија, а другите 
членови на управниот одбор ги именува Со-
ветот за народно здравје и социјална зашти-
та на НРМ од редот на граѓаните. 

Управникот на Болницата е по својата по-
ложба член на управниот одбор. 

Управниот1 одбор избира претседател од 
редон на своите членови. Управникот на Бол-
ницата не може да биде претседател на управ-
ниот одбор. 

Управниот одбор се избира на две години. 

V. 
Со Болницата непосредно раководи управ-

ник. Управникот на Болницата го назначува 
Советот) за народно здравје и социјална заш-
тита на НРМ. 

VI. 
Болницата има стручен колегиум кој го 

сочинува управникот и раководни лица на 
организациони единици. Со правила, за чле-
нови на стручниот колегиум можат да се 
одредат и други раководни лица од уста-
новата. ! 

Стручниот колегиум е советодавен орган 
на управникот по сите поважни стручни пра-
шања и по прашања за раководење со уста-
новата. 

VП. 
Болницата има стручен совет, кој го име-

нува Советот за народно здравје и социјална 
заштита на НРМ од редот на стручните и 
научните соработници на Болницата и други 
стручни и научни работници. 

Стручниот совет разгледува и дава мие-
ни ја по важни стручни прашања од пробле-
мите за нервните и душевните болести. 

Стручниот совет го свикува и со него ра-
ководи управникот на Болницата. 

^ VIII. 
Од винтовите на приходите над расходи-

те Болницата може да оснива следни фон-
дови: 

а) фонд за наградување на службениците 
и работниците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд за кадрови. 
IX. 

Орган надлежен за работите и задачите 
на Болницата е Советот за народно здравје и 
социјална заштита на НРМ, 
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X. 
Ова Решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС бр. 78 
19 март 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

94. 

На основа член 4 ст. 5 од Општиот закон 
за управување со училиштата, Извршниот 
совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ УЧИЛИШТЕ ЗА 

БОЛНИЧАРИ 
1. Се оснива Училиште за болничари во 

Скопје. 
2. Задача на Училиштето за болничари е 

да подготвува стручен кадар за здравствег 
ната служба. 

3. Наставата во Училиштето за болнича-
ри трае 12 месеци. 

На крајот од наставата посетителите по-
лагаат завршен испит. 

4. Наставниот план и програма на Учили-
штето за болничари го утврдува Советот за 
просвета на НРМ во споразум со Советот за 
народно здравје и социјална заштита на 
НРМ. 

5. Во Училиштето за болничари можат да 
се запишат лица што свршиле основно осум-
годишно училиште и не се помлади од 18 
години ни постари од 30 години. 

6. Училиштето за болничари има самостој-
на претсметка на приходи; и расходи, која вле-
гува во состав на претсметката на приходите 
и расходите на Советот за народно здравје 
и социјална заштита на НРМ. 

Наредбодавец за извршување на прет-
сметката на приходите и расходите на Учи-
лиштето е управителот на Училиштето. 

7. Во Училиштето за| болничари можат 
да полагаат приватни испити лица што свр-
шиле основно осумгодишно училиште и и-
маат најмалку две години болничарка служ-
ба. 

8. Лицата што ќе го положат завршниот 
односно приватниот испит во Училиштето 
се здобиваат со спрема на болничар. 

9. Ова решение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр. 119 
28 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

/95. 

На основа член 19 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање, Из-
вршниот совет донесува 

П Р А В И Л А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИСПИТАТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Во член 29 на Правилата на Земјодел-

скиот« испитателен институт во Скопје доне-
сени од Извршниот совет под ИС бр. 335 од 
13.ХП.1955 година се укинува точка 4 а точ-
ките 5, 6, 7 и 8 стануваат 4, 5, 6 и 7. 

Член 2 
Овие Правила влегуваат во сила од денот 

на донесувањето. 

ИС бр. 335-1/55г. 
26 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Љупчо Арсов с.р. 

На основа точка IV од Одлуката за бро-
јот и територијалната надлежност на окруж-
ните и околиските судови во Народна Репу-
блика Македонија, донесена од Републич-
киот собор на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија, број 1426 од 13 
декември 1955 година, Извршниот совет 
донесува . 

О Д Л У К А 
ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА 

НА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО СТРУГА 

I. 
Околискиот суд во Струга ќе отпочне со 

работа на I V . 1956 година. 

П. 
Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 111 
24 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

97. 

На основа точка 1 од Одлуката за одре-
дување рокови за "издавање на работни, кни-
шки („Службен лист на ФНРЈ" бр. 43/54), 
Извршниот со®ет донесува 
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ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РОК ЗА ДОВРШУВА-
ЊЕ РАБОТИТЕ ОКОЛУ ЗАМЕНУВАЊЕТО 
И ИЗДАВАЊЕТО НА РАБОТНИ КНИШКИ 

1. Работата околу заменувањето и изда-
вањето на работните книшки ќе се заврши 
во рок најдоцна до 31 октомври 1956 година. 

2. Во границите на рокот од претходната 
точка народните одбори на општините мо-
жат на стопанските организации, наддешт-
вата и установи на нивното подрачје да им 
одредат рокови за извршување работните што 
се должни тие да ги извршат според одред-
бите на Уредбата за работните книшки. 

3. Оваа одлука влегува во> сила со денот 
на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 76 
19 март 1956 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Страхил Гигов, е. р. 

/ 9 8 - I • 
На основа член 158 и 159 од Законот за 

правата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на Народно^ 
то собрание на Народна Република Македо-
нија и во врска со Одлуката на Соборот на 
производителите на Народното собрание 
С. бр. 596 од 26-1У-1956 година, Републичка-
та изборна комисија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НАРОДЕН ПРАТЕ-

НИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ ВО ГРУПАТА НА ИНДУСТРИЈАТА, 
ТРГОВИЈАТА И ЗАНАЕТЧИСТВОТО ВО 

ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ТЕТОВСКА П 

.1) Се распишуваат дополнителни избори 
за избор народен пратеник на Соборот! на 
производителите на Народното собрание на 
Народна Република Македонија во групата 
на индустријата, трговијата и занаетчиството 
во изборнана околија Тетовска П. 

2) Дополнителните избори ќе се одржат 
на 17 јуни 1956 година. 

3) За спроведување на дополнителните 
избори е надлежна Околиската изборна ко-
мисија со седиште во Тетово, именувана со 
решението на Републичката изборна комиси-
ја, бр. 1 од 15 септември 1953 година („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 31/53). 

Број 39 
28 април 1956 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Зам. на секретарот, Претседател, 
Т. Лазаров, е. р. А. Групче, е. р. 

| 99. 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, надлежен по чл. 13 буква г) од Законот за 
здруженијата, соборите и другите јавни скупови 
по поднесената пријава за одобрување оснивање™ 
и работата на Друштвото за техника на заварува-
њето на НР Македонија донесе. 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување обивањето и работата на Друштвото 
за техника на заварувањето на НР Македонија 

Се одобрува оснивањето и работата на Друш-
твото за техника на заварувањето на НР Маке-
донија, со седиште во град Скопје, а со право на 
дејност на подрачјето на Народна Република Ма-
кедонија. 

Број 658 
14 јануари 1956 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
М. Мицајков, е. р. 

100 
Државниот секретаријат за, внатрешни работи 

на НРМ на основа чл. 13 буква г) од Законот за 
здруженијата, соборите и другите јавни скупови 
по поднесената пријава за одобрување, оснивањето 
и работата на Друтлтвото за заштита на материја-
лот на НР Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување основањето и работата на Друштвото 

за заштита на материјалот на НР Македонија 

Се одобрува оснивањето и работата на Друш-
твото за заштита на; материјалот на НР Македо-
нија, со седиште во Скопје, а со право на дејност 
на подрачјето на НР Македонија. 

Број 3088 
21 февруари 1956 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
М. Мицајков, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот 
текст се установи дека во текстот на Опште-
ствениот план на НРМ за 1955 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 4/55), се пот-
крала долунаведената грешка и се дава 

ИСПРАВКА 
НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОД 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1955 ГОДИНА 

Во дел трети Глава ХХШ оддел 10 во 
третиот ред наместо „2%" треба да стои 
„ 2 0 % " . 

Од Извршниот совет на Народното собра-
ние на Народна Република Македонија — 
ИС бр. 120 од 3 мај 1956 година. 
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Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМЕ 

Државниот секретаријат за) внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 5049 од 16-Ш-1956 год. ја 
одобри промената на фамилијарно^ име на Зафи-
ровски Димитар, роден на ден 4 август 1929 год. во 
Неготино — Титоввелешко, од родители: татко 
Зафиров Петар и мајка Сута, така да во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Давчевски. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (42) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Стојан Николов Гацов, од Скопје, подаде туж-
ба за развод на бракот против Лена Стојанова Га-
дова, од е. Огатица, околија Костурска, сега во 
неизвесност. 

Се поканува тужената Лена во срок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник-
на НРМ", да се јави во овој суд или одреди свој 
застапник. Во противен случај судот ќе и' го од-
реди за застапник Панта Поленак, адвокат од 
Скопје, кој ќје ја застапува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 296/55. 
(37) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Ајша Мустафова Арсланова, по татко Маму-
дов^ од е. Ораовица, подаде тужба за развод на 
бракот против тужениот Мустафа Арсланов, од е. 
Ораовица, сега со непознато местожителство. 

Бидејќи меСтржителството и адресата на ту-
жениот Мустафа се непознати, се повикува во срок 
од еден месец од објавувањето на огласот во „Служ 
бен весник на НРМ", да се јави или одреди свој 
застапник. Во противно судот по службена дол-
жност му го одредува за застапник Александар 
Денков, судски приправник при Окружниот суд — 
Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 101/56. 
(39) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ОХРИД 

Џемиле Бастриевска, од е. Аџиевци, подаде 
тужба за развод на бракот против Мусо Бастриов 
Абдиовски, од е. Аџиевци, Дебар, сега во неизве-
сност. 

Бидејќи местожителството и адресата на ту-
жениот се непознати, се повикува во срок од еден 
месец од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јави и одреди 
свој застапник. Во противно ќе му биде одреден 
старателот кој ќе го застапува на денот на распра-
вата. 

Од Окружниот суд во Охрид, Г. бр. 73/56. 
1 1 • •. (41) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување за неважни барираните чекови за потро-
шачки кредит и тоа: чек бр. 516673 на 5.000 дин. 
и чек бр. 516674 на 5.000 дин., издадени од Кому-
налната банка — Скопје, а гласат на лицето Ле-
посава Велиша Миовиќ), од Скопје, ул. „243" бр. 5. 

Се поканува секој кој ги притежава горе на* 
ведените чекови или нешто знае за истите да ги 
претстави или јави. на судот, во срок од 60 дена сме 
тано од денот на објавувањето на огласот во „СлуЖ 
бен весник на НРМ". Во противно по истекот на 
горниот срок чековите ќе бидат огл^сени за не-
важни. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Скопје, Р. бр. 6310/55. 
(40) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен исчезнатиот Јован Андонов Геор-
гиев, од град Неготино — Кавадарци. 

Се поканува напред именованиот, во колку е 
во живот, како и секој ЦЈТО знае нешто за него да 
јави на овој суд или на неговиот старател Цана 
Јованова Андонова, од Неготино, во срок од три 
месеци од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ". Во противно по исте-
кот на горниот срок ќе се смета за, докажана смрт-
та на исчезнатиот, па судот ќе го прогласи за 
умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кавадарци, Р. бр. 10/56. 

оза) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-ХП-1955 год. на страна 37, под рег. бр. 2 е за-
пишано следното: Специјалното претпријатие за 
откуп на кожи и волна „Кожа", Берово, е ставено 
во ликвидација. За ликвидатор на истото со реше-
ние на НО на Општината — Берово, бр. 942 од 
28-Х-1955 год. е назначен Јован Коко лански, кој 
е овластен претпријатието да го потџишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 340/55. (165) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Општинскиот народен одбор во Дебар објавува 
дека во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање на 3-У1П-1955 год. под рег. бр. 1, на 
страна 1 е запишана установата под назив: Управа 
за пазариште, ком. и хигиена, со седиште во Де-
бар. Предмет на работата на установата е: одржу-
вање на пазариште^ во гр. Дебар, собирање такси, 
одржување чистоќа и хигиена и раководење со ко-
муналното уредување во градот. 

Установата е основана од Општинскиот наро-
ден одбор — Дебар, со решение бр. 8641 од 31 ав-
густ 1955 год. 
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Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Општинскиот народен одбор — Дебар. 

Управник на установата е Шакир Јани. 
бр. 2084/55 Од Општинскиот народен одбор — 

Дебар. (12) 

На основа решението на НО на Општината — 
Струга, бр. 4991/55 год. е запишана во регистарот 
на установите со самостојно финансирање на стра-
на 4, рег. бр. 1 установата под назив: Градско кино 
»»Култура", со седиште во Струга. Предмет на ра-
ботата на установата е: ширење на просветата и 
културата преку прожектирање на филмови. 

Установата е основана со решението на НО на 
Охридска околија, бр. 10219 од 29-У1-1954 год. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е НО на Општината — Струга. 

Установата ќе ја( потпишува раководителот 
Мојси Брандибург. 

Бр. 4991/55. од НО на Општината — Струга. 

Секретаријатот за општа управа и буџет на 
Народниот одбор на Општината — Кавадарци об-
јавува дека во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на 20-П-1956 год. под рег. бр. 
2 е запишана следната, промена: досегашниот се-
кретар потписник на Околиската станица за уна-
предување на лозарството и винарството, Кава-
дарци, Ристо Делов е сменет од должност на 20 
февруари 1956 год. од која дата му престанува пра-
вото установата да ја потпишува. 

Со решение бр.'3063 од 22-П-1956 год. за пот-
писници на установата се назначени следните ли-
ца: Панчо Борисов Дубровски, инж. агроном управ-
ник на станицата, техничкиот раководител инж. 
агроном Гоко Петров Камчев и книговодителот 
Доно Илиев Стојанов, кои установата ќе ја потпи-
шуваат сметано од 20-П-1956 год. 

Од Секретаријатот за општата управа и буџет 
на НО на Општината — Кавадарци, бр. 3063/56. 

(248) 

досегашниот потписник Д-р Драган Петровски ус-
тановата ќе ја потпишува Д-р Љубица Миланова, 
сметано од 1-Ш-1956 год. 

Бр. 5391/56 од Народниот одбор на Општината 
„Ид ади ја" — Скопје. (373) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Општината — Св. Николе, бр. 2360 од 23-П-1956 
год. е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 
2 установата под назив: Реонска опитна станица, 
со седиште во е. Ерџелија. Предмет на работата на 
установата е: врши опити со најпогодни сорти на 
памук и житни култури, применување на агротех-
нички мерки за уголемување на приносите и др. 
и води евиденција во врска со тоа. 

Установата е основана со решението на НО на 
Овчеполска околија, бр. 8916 од 28-1Х-1954 год. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е НО на Штипска околија — Штип. 

Со установата управува управителот Алексан-
дар Буковиќ!. 

Бр. 2360/56 од Народниот одбор на Општината • 
— Св. Николе. (436) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Битолска околија бр. 2813/56 год. Добри Младенов-
ски, досегашен директор на установата Национа-
лен парк „Пелистер", е. Магарево, е разрешен од 
должност од 1-Ш-1956 год. од која дата му џреста-
нува правото установата да ја потпишува. 

Новоназначениот директор Нико Поп Николов, 
инжинер, е овластен да ја потпишува установата 
сметано од 1-Ш-1956 год. 

Бр. 418/56 од Народниот одбор на Општината 
— Битола. (418) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-ХИ-1955 год под рег. бр. 8, на страна 29 е запи-
шано следното: досегашните потписници на Земјо-
делската задруга „Обнова", е. Маџари — Скопско, 
Стојан поп Димитров, претседател и Арсение Па-
на ј отовиќ, член на Управниот одбор, се разреше-
ни од должност од 5-ХП-1955 год., од која дата им 
престанува правото задругата да ја потпишуваат. 

На нивни места се назначени следните лица: 
инж. агроном Петар Нешовски, управник, и Славе 
Кекеновски, книговодител, кои се овластени за-
другата да ја потпишуваат сметано од 5-ХП-1955 
година. 

Задругата и понатаму ќе ја премопотпишува 
Александар Богоевски, член на Управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1344/55. (1095) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-ХП-1954 год. под рег. бр. 362, на страна 963 е за-
пишано следното: Викторија Страшова, продавач-
ка, досегашен потписник на Трговскиот дуќан за 

На основа решението на Народниот одбор на 
Општината — Гевгелија, бр., 1670 од 14-Ш-1956 год, 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање под рег. бр. 1 установата под 
назив: Здравствена станица, со седиште во Гев-
гелија. Предмет на иселувањето на установата е: 
лекување на болни, преглед и давање здравствена 
помош. 

Установата е основана со решението на НО на 
Гевгелиска околија, бр. 6530 од 1-Ш-1953 год. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Народниот одбор на Општината — 
Гевгелија. 

Со установата управува управен одбор и ше-
фот на установата д-р Трифун Грековски. 

Бр. 1670/56 од Народниот одбор на Општината 
— Гевгелија. (369) 

На основа решението на Општината „Идадија" 
— Скопје, бр. 5391 од 9-Ш-1956 год. Поликлиниката 
при Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ — Скопје, поради временото отсуство на 
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индустриски стоки „Бит пазар", Скопје, е разреше-
на од должност од 28-ХП-1954 год. од која дата Л 
престанува правото дуќанот да го потпишува. На 
нејно место односно за потпишување е назначена 
Менче Димитрова, за продавачка-касиерка, која 
дуќанот ќе го потпишува од 28-ХП-1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
695/54. (871) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-ХП-1954 год. под рег. бр. 258, на страна 673 е 
запишано следното: Георги Сталевски, шеф на 
сметководството, досегашен потписник на Прет-
пријатието за произведување на филмови „Вардар'", 
Скопје, е разрешен од должност од 31-ХП-1954 год, 
од која дата му престанува правото претпријатието 
да го потпишува. 

Новоназначен^^ потписник Павлина Топуко-
ва, книговодител, е овластена претпријатието да го 
потпишува од 31-ХП-1954 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 590/54. (971) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во, регистарот на стопанските организации на 
27-1Х-1955 год, под рег. бр. 2, на страна 27 е запи-
шано следното: Панче Мирчев Симеонов, досегашен 
раководител на Угостителскиот, дуќан „Далмација" 
— Делчево, е разрешен од должност и на негово 
место е назначен за директор Тодор Христов Арсов, 
кој е овластен дуќанот да го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
279/55. ( 9 9 7 ) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-Х-1955 год. под рег. бр. 2, на страна 93 е запиша-
но следното: на основа решението на НО на Град-
ската општина — Штип, бр. 5197 од 4-У1-1955 год. 
на Угостителскиот дуќан „Јадран" — Штип, му се 
одзема дејноста хотелски услуги и истата се при-
клучи кон новоформираниот Угостителски дуќан 
„Турист". 

Од Окружниотс топанскис уд во Штип, Фи бр. 
186/!>5. (1045) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-Х1-1955 год. под рег. бр. 174, на страна 457 е 
запишано следното: Ванчо Ангов, досегашен ди-
ректор на Угостителското претпријатие „Кожув", 
Гевгелија* е разрешен од должност од 25-Х1-1955 
год. од која дата му престанува правото претпри-
јатието да го потпишува. 

Новоназначениот директор Ванчо Дучков е ов-
ластен претпријатието да го потпишува од 25 ок-
томври 1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1311/55. С1061) 

22-Х1-1955 год. под рег. бр. 47, на страна 107 е за-
пишано следното: Стаменковски Милорад, досега-
шен директор на Претпријатието за туристички и 
сообраќајни услуги „Путник", Куманово, е разре-
шен од должност од 1-Х-1955 год. од која дата му 
престанува правото претпријатието да го потпи-
шува. 

Новоназначениот в. д. директор Солтировски 
Станка е овластена претпријатието да го потпи-
шува од 1-Х-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во. Скопје, Фи 
бр. 1327/55. (1063) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-П-1955 година, под рег. бр. 163, на страна 429 е 
запишано следното: покрај досегашните потписни-
ци на Производното услужно претпријатие „Борче 
Кочовски" — Тетово, се овластува и Васко Тр'дфу-
новски, шеф на сметководството, кој ќе го потпи-
шува претпријатието од 26-П-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 638/55. (946) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х-1955 год. под рег. бр. 3, на страна 5 е запи-
шано конституирањето на Претпријатието за ту-
тун, со седиште во Делчево, а согласно решението 
на НО на Делчевската општина, бр. 795 од 28-1Х-55 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 297/55. (1000) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Работна книшка бр. 546164/1632 на Милојка 
Танасиќ, Скопје. (153) 

Здравствени легитимации бр. 15842 и 15843, из-
дадени од Заводот за социјално осигурување на 
Тодор и Велика Заркадови, Тетово. 0154) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило со број 
на рег. ознака 160 и рег. бр. 3061, издадена од 
СВР — Битола, на Наум Крушаровски, ул. „Кочо 
Палигора" бр. 8 — Битола. (155) 

Здравствена легитимација бр. 1747, издадена од 
Заводот за социјално осигурување во Куманово на 
Славко Табаковски, ул. „Пролетерски бригади" 
бр. 7 — Куманово. (1Ѕ6) 

Возачка дозвола бр. 93, издадена од СВР — 
Тетово на Фетаи Насуфа Акиф ул. „Браќа Мила-
динови" бр. 64 — Тетово. (157) 

Сообраќајна дозвола рег. бр. 1847, издадена од 
СВР — Тетово на Општинскиот народен одбор, е. 
Саракино — Тетовско. (I58) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 112, 
издадена од СВР — Скопје на Бедри А. Шаќиров, 
е. Страхојадица — Скопско. (159) 



Вр. 11 - Стр. Ш м т ш т в е с н и к в л а р м ма) 1956 

Здравствена легитимација бр. 124111, издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Скопје на 
Темјана Димова, с. Маџари — Скопско. 0160) 

Сообраќајна дозвола рег. бр. 1191, издадена од 
СВР — Скопје на Градежното претпријатие „Бил-
ка" — Скопје. (161) 

Работна книшка рег. бр. 2340, серија бр. 029420, 
издадена од Бирото за посредување на трудот во 
Скопје на Сабит Ајдар Авди, Скопје. (162) 

Работна книшка бр. 21305, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Скопје на Мара Тр-
пчевска, е. Ергела — Скопско. (163) 

Оружен лист бр. 262, издаден од СВР — Скопје 
на Асан Рамаданов, е. Г. Лисиче — Скопско. 

Ј164) 
Здравствена легитимација бр. 2970, издадена од 

Заводот за социјално осигурување во Кичево на 
Антонија Стојковски, ул. „29 ноември" бр. 8 — 
Кичево. (165) 

Работна книшка рег. бр. 2289, серија бр. 0600549, 
на Цана Митева Ангеловска, ул. „Живко Чало" бр. 
34 — Куманово. (166) 

Здравствена легитимација бр. 12139, на Ордан 
Шајкаровски, ул. „Лазо Филиповски" бр. 20 — 
Прилеп. (167) 

Воена легитимација бр. 3877, издадена од В. П. 
2195 — Витова на Димитар Г. Шуманоски, е. Трси-
но — Кочани. (168) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило рег. 
бр. М-3502 на Транспортното претпријатие „Ауто-
транспорт" — Кичево. ~ (169) 

Работна книшка бр. 2073, серија бр. 030478, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот во 
Скопје на Митре П. Стојановски, Скопје. (170) 

Дозвола бр. 12030 од 9-П-1929 год. за обавува-
ње на елаткарско занаетчиска дејност, издадена во 
Шушањ на Весел А. Ајдаров, е. Пирок — Тетово. 

(171) 
Здравствена легитимација бр. 26460, издадена 

од Заводот за социјално осигурување на Бојана Г. 
Чудовска, Скопје. (»172 

Здравствена легитимација бр. 84792, 'издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Скопје на 
Стојна Л. Јованова, Скопје. (173) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 612, 
издадена од СВР —- Радовиш на Алексо Ефтимов 
Велков, е. Г. Липовиќ — Радовиш. (174) 

Оружен лист од ловна пушка рег. бр. 1061, из-
дадена од СВР — Куманово на Тоде Јорданов Дим-
ковски, ул. „Доне Божинов" бр. 57 —- Куманово. 

(175) 
Работна книшка бр. 7855, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Скопје на Алија С. 
Демировски, ул. „85" бр. 32 — Скопје. (176) 

Здравствена легитимација бр. 59185, издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Скопје на 
Вера Б. Настова, Скопје. (177) 

Судска тапија бр. 12164 од 23-У1П-1923 год. за 
куќа во ул. „Кеј Димитар Влахов" бр. 17 на Алек-
сандар Ј. Буковик, Скопје. 0178) 

Здравствена легитимација бр. 74281, издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Скопје на 
Гевка А. Наумова, Скопје. (179) 

Работна книшка бр. 8789, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Скопје на Гевка А. 
Наумова — Скопје. (180) 

Здравствена легитимација бр'. 2184, издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Куманово 
на Трифун Трајко Темелковски, ул. „Ш макед. 
бригада" бр. 31 — Куманово. (181) 

Студентска легитимација бр. 1005, издадена од 
Медицинскиот факултет во Скопје на Добривое 
Камчевски, Прилеп. (182) 

Здравствена легитимација бр. 22679, издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Скопје на 
Миле К. Милошев, Скопје. (183) 

Свидетелство бр. 8 за завршено IV одделение, 
издадено од Основното училиште „Кирил и Мето-
дија" во е. Фалише на Стеванка Павлова Стојко-
ска, е. Фалише — Тетовско. (Ј184) 

Тракторска книжица за трактор марка „Задру-
гар" рег. бр. 171 регистарска ознака М-6477, ^ д а -
дена од СВР — Кочани на Градското градежно 
претпријатие „Напредок" — Кочани. (185) 

Возачка книшка бр. 182, издадена од СВР — 
Струмица на Драги Ѓорѓиев Николов, ул. „Нерет-
ва" бр. 6 — Струмица. (186) 

Свидетелство за завршена П година учителска 
школа, издадено од Учителската школа — Скопје 
на Пецо Стефановски, е. Цер — Кичево. (187) 

Здравствена легитимација бр. 75898, издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Скопје 
на Евгенија К. Николовска, Скопје. (188) 

Здравствена легитимација бр. 73932, издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Скопје 
на Јордан Митовски, ул. „Стиф Наумов" бр. 57 — 
Скопје. (189) 

Свидетелство бр. 34 за завршена Ш година ин-
дустриско училиште, издадено од Индустриското 
училиште — Скопје на Драго Савовски, Скопје. 

0190) 
Здравствена легитимација бр. 4552, издадена од 

Заводот за социјално осигурување во Битола на 
Василка Талевска, ул. „Аргатска" бр. 37 — Битола. 

(191) 
Здравствена легитимација бр. 7444, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Тетово на Ни-
кола Павлов Трпчески, Старчески дом — Тетово. 

(192) 

Здравствена легитимација бр. 6109, издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Титов Ве-
лес на Ристе Јованов Милев, е. Богомила — Титов-
велешко. (194) 

Работна книшка бр. 1864, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Титов Велес на Менка 
Бинчева, ул. „Владимир Назор" бр. 172 — Титов 
Велес. "(195) 

Здравствена легитимација бр. 125331, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Цвета Наскова, Скопје. (196) 

Работна книшка бр. А 492799/176875/53 годи. 
издадена од Трудов оддел во Белград на Трајко 
Антевски, Скопје. (/197) 
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Работна книшка бр. 25611/54 год. издадена од 
Трудов оддел — Скопје на, Митре Младеновски, 
Скопје. (198) 

Здравствена легитимација бр. 107810, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Спасија Д. Гермова, Скопје. (199) 

Оружен лист бр. 255, издаден од СВР — Скопје 
на Русе К. Митревски, е. Г. Коњаре — Скопско. 

(200) 
Сообраќајна дозвола бр. 2112, издадена од СВР 

— Гостивар на Градежното претпријатие „Мавро-
во" — Гостивар. (201) 

Здравствена легитимација бр. 1778, издадена од 
Заводот за социјално осигурување во Штип на Ве-
ра Ставрева Додева, ул. „15 корпус" бр. 12 — Штип. 

(202) 
Свидетелство за завршен испит издадено од 

Занаетчиското градежно училиште во Битола на 
Благој Ј. Стојановски, е. Гнеотино — Битолско. 

(203) 
Калфинеко право, издадено од Занаетчиската 

комора — Скопје на Петар Митевски, Скопје. 
(204) 

Здравствена легитимација бр. 112-267, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Киро Гакевски, Скопје. (205) 

Возна легитимација за месечно патување бр. 
67, издадена од Железничката станица — Скопје 
на Цветко Милановски, Скопје. (206) 

Здравствена легитимација на Љубе Илиевски, 
ул. „Ц. Илиевски" бр. 50 — Прилеп. (207) 

Здравствена легитимација бр. 8753, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Трајче Миладинов Лазаров, ул. „15 корпус" бр. 16 
— Штип. (208) 

Возачка исправа бр. 142, издадена од СВР — 
Т. Велес на Трајко Пешевски, ул. „Октомвриска" 
бр. 1 — Т. Велес. (235) 

Работна книшка бр. 8170, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Прилеп на Мирјана 
Ш. Миланова, Прилеп. (236) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 18540, серија бр. 0594660, 
издадена од СВР — Скопје на Муртезан Алишан 
Салиевски, е. Тисовица — Скопско. (094) 

Лична карта рег. бр. 15022, серија бр. 0591542, 
издадена од СВР — Скопје на Нај ип Мамут Селим, 
е. Љуботен — Скопско. (1059) 

Лична карта рег. бр. 189096, серија бр. 244672, 
издадена од СВР — Белград на Ада Јосип (Кри-
потиќј) Јефтимијадес, ул. „Ленинова" бр. 16а — 
Скопје. (1060) 

Лична карта рег. бр. 87374, серија бр. 0622572, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан С. Гиговски, 
ул. „178" бр. 6 — Скопје. (1061) 

Лична карта рег. бр. 62577, серија бр. 0068318, 
издадена од СВР — Скопје на Мефаил Зуљо Иб-
раим, ул. „376" бр. 146 — Скопје. (1062) 

Лична карта рег. бр. 14305, серија бр. 303415, 
издадена од СВР — Гилани на Акиф Садик Ка-
дрија, ул. „125" бр. 75 — Скопје. 01063) 

Лична карта рег. бр. 78243, серија бр. 0055568, 
издадена од СВР — Скопје на Вилка Стефан (До-
нева) Доневска, ул. „Романија" бр. 27 — Скопје. 

(1064) 
Лична карта рег. бр. 64386, серија бр. 0070639, 

издадена од СВР — Скопје на Шукри Џемаил Ша-
бан, ул. „400" бр. 25 — Скопје. (1065) 

Личр:а карта рег. бр. 57701, серија бр. 0043736, 
издадена од СВР — Скопје на Нада Никола По-
повиќ, ул. „93" бр. 33 — Скопје. (1066) 

Лична карта рег. бр. 38195, серија бр. 0034218, 
издадена од СВР — Скопје на Ристо Глигор Авра-
чевски, ул. „18" бр. 31 — Скопје. (1067) 

Лична, карта рег. бр. 7005, серија бр. 0580015, 
издадена од СВР — Липљан на Мартин Мико Бај-
совац, Скопје. (11068) 

Лична карта рег. бр. 8652, серија бр. 0112821, 
издадена од СВР — Битола на, Борис Ламбе Гур-
жовски, ул. „557" барака П Скопје. (1069) 

Лична карта рег. бр. 51064, серија бр. 0036014, 
издадена од СВР — Скопје на Тефик Демира Ре-
џеп, ул. „100" бр. 93 — Скопје. (1070) 

Лична карта рег. бр. 18620, серија бр. 0020348, 
издадена од СВР — Скопје на Јакуп Јунуз Рецепи, 
Скопје. (1071) 

Лична карта рег. бр. 30423, серија бр. 0021874, 
издадена од СВР — Белград на Благородна Хаџи 
Трајко (Димитрова) Курапова, ул. „Св. Марковиќ" 
бр. 85 — Скопје. (1072) 

Лична карта рег. бр. 61963, серија бр. 0727432, 
издадена од СВР — Ријека на Мира Герише, ул. 
'„Н. Фронт" бр. 7 — Скопје. (31073) 

Лична карта рег. бр. 5606, серија бр. 0521596, 
издадена од СВР — Ораховец на Халим Хаки Улур, 
ул. „513" бр. 56 — Скопје. (1074) 

Лична карта рег. бр. 39215, серија бр. 0034390, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Коце Ацев-
ски, ул. „44" бр. 11 — Скопје. (1075) 

Лична карта рег. бр. 65104, серија бр. 0071787, 
издадена од СВР — Скопје на Зејнел Ејуп Љатив, 
ул. „152 бис а" бр. 17 — Скопје. (1076) 

Лична карта рег. бр. 20728, серија бр. 0048702, 
издадена од СВР — Скопје на Драги С. Спасовски, 
Економија I реон — Скопје. (1077) 

Лична карта рег. бр. 12997, серија бр. 0589007* 
издадена од СВР — Скопје на Рефик Раиф Ибра-
им, ул. „Романија" бр. 28 — Скопје. (1078) 

Лична карта рег. бр. 30501, серија бр. 0032902, 
издадена од СВР — Скопје на Димче Петар Нико-
ловски, ул. „44" бр. 36 — Скопје. (Ј1079) 

Лична карта рег. бр. 86575, серија бр. 0063373, 
издадена од СВР — Скопје на Благица Владо До-
брева, Скопје. (1080) 

Лична карта рег. бр. 8338, серија бр. 0536948, 
издадена од СВР — Гилане на Џемаил Исмаил 
Брахими, ул. „128" бр. 16 — Скопје. (1081) 

Лична карта рег. бр. 4089 серија бр. 090738, из-
дадена од СВР — Скопје на Казев Стеван Герман, 
ул. „464" бр. 65 — Скопје. (1487) 

Лична карта рег. бр. 9614, серија бр. 0350124, из-
дадена од СВР — Титов Велес на Садик Исмаилов 
Алиовски, е. Дол. Врановци — Титоввелешко. 

схоп) 
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Лична карта рег. бр. 3464, серија бр. 0663865, 
издадена од СВР —" Тетово на Јанко Никола Рис-
товски, е. Теново Тетовско. (1012) 

Лична карта рег. бр. 4966, серија бр. 0211081, 
издадена од СВР — Охрид на Оран Ајдар Халит, 
ул. „Д. Груев" бр. 124 — Охрид. (1013) 

Лична карта рег. бр. 160, серија бр. 0064870, из-
дадена од СВР — Гевгелија на Ристо Петров Ри-
стовски, ул. „Јосиф Јосифовсќи" бр. 41 — Гевгелија. 

(1014) 
Лична карта рег. бр. 6909, серија бр. 0071819, 

Издадена од СВР — Гевгелија на Борис Ристов 
Петков, е. Стојаково — Гевгелија. (1015)' 

Лична карта рег. бр. 16562, серија бр. 0504823, 
издадена од СВР — Гевгелија на Пано Мишов Ди-
митров, е. Возарци — Кавадарци. (1016) 

Лична карта рег. бр. 19281, серија бр. 0508097, 
издадена од СВР — Кавадарци на Ордан Панов 
Димитров, е. Возарци — Кавадарци. (1017) 

Лична карта рег. бр. 13363, серија бр. 0354213, 
издадена од СВР — Титов Велес на Нада Петрова 
Асторџиева, ул. „Димитар Влахов" бр. 22 — Т. Ве-
лес. ( 1 0 1 8 ) 

Лична карта рег. бр. 5079, серија бр. 0730095, из-
дадена од СВР — Кичево на Диме Б. Костадинов-
ски, е. Д. Крушје — Охридско. (1019) 

Лична карта рег. бр. 6849, серија бр. 0382359, 
издадена од СВР — Кочани на Лена Салтир (Цо-
ванова) Андонова, ул. '„Љупчо Сантов" бр. 48 — 
Кочани. ( 1 0 2 0 ) 

Лична карта рег. бр. 11768, серија бр. 0669672 
издадена од СВР — Тетово ич Јоше Евко Стама-
товски, е. Жилче — Тетовско. (1021) 

Лична карта рег. бр. 3147, серија бр. 0647654, 
издадена од СВР — Кр, Паланка на Киро Митев 
Стоилков, е. Опила — Кр. Паланка. (1022) 

Лична карта рег. бр. 6925, серија бр. 0638435, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Душан Станој-
е в Јовановски, е. Метежево — Кр. Паланка. 

(1023) 
Лична карта рег. бр. 5510. серија бр. 0638020, 

издадена од СВР — Кр. Паланка на Славе Тодосов 
Јовановски, с. Милутинци —"Кр. Паланка. (1024) 

Лична карта рег. бр. 9782, серија бр. 0063492, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Љупчо Деанов 
Мацевски, ул. „Илинденска" бр. 26 — Кр. Паланка. 

(1025) 
Лична карта рег. бр, 16357, серија бр. 0504923, 

издадена од СВР — Кавадарци на Пешо Коцев Пе-
тров, е. Манастирец — Кавадарци. (1026) 

Лична карта рег. бр. 398, серија бр. 0340908, из-
дадена од СВР — Кавадарци на Никола Славков 
Пановски, с. Сли — Титоввелешко. (1027) 

Лична карта рег. бр. 7090, серија бр. 0751611, 
издадена од СВР — Кичево на Реџеп Мехмед а ли ја 
Балажоски, с. Црвевци — Кичево. (1028) 

Лична карта рег. бр. 12190, серија бр. 0388800, 
издадена од СВР — Кочани на Јован Ампо Ефти-
мов, с. Тркање — Кочани. (1029) 

Лична карта рег. бр. 5680, серија бр. 0294090, 
издадена од СВР — Штип на Борис Панев Читку-
Јнев, ул. „Иван Рибар" бр. 4 — Штип. (1030) 

Лична карта рег. бр. 3448, серија бр. 0307894, 
издадена од СВР — Штип на Станко Панов Кузма-
нов, Рудник „Злетово" Пробиштип — Штип. 

(11031) 
Лична карта рег. бр. 4484, серија бр. 0030097, 

издадена од СВР — Ресен на Владе Пандев Јова-
новски, е. Дрмени — Ресен. (1032) 

Лична карта рег. бр. 14857, серија бр. 0673778, 
издадена од СВР — Тетово на Ремзи Алим Зул-
беари с. Церово — Тетовско. (1033) 

Лична карта рег. бр. 19149, серија бр. 0675757, 
издадена од СВР — Тетово на Ештреф Шериф Га-
ни, е. Лисец — Тетовско. (1034) 

Лична карта рег. бр. 36030, серија бр. 0692093, 
издадена од СВР — Тетово на Гафур Хамдија Му-
ареми, с. Лисец — Тетовско. (1035) 

Лична карта рег. бр. 1216, серија бр. 0453726, 
издадена од СВР — Струмица на Ристо Митев Куз-
манов, ул. „Неретва" бр. 41 — Струмица. (1036) 

Лична карта рег. бр. 7404, серија бр. 0004298, 
издадена од СВР — Битола на Гурга Васил Јова-
новска, е. Гермијан — Битолско. (1037) 

Лична карта рег. бр. 4429, серија бр. 0109820, 
издадена од СВР — Битола на Веле Ацев Белевски, 
е. Могила — Битолско. (1038) 

Лична карта рег. бр. 3306, серија бр. 0112364, 
на Рамис Тефик Асановски, е. Трница — Битолско. 

(1039) 
Лична карта рег. бр. 1273, серија бр. 0073921, 

издадена од СВР — Битола на Екрем Челиков Ко-
мина, ул. „Караџова" бр. 51 — Битола. (1040) 

Лична карта рег. бр. 595, серија бр. 0072761, из-
дадена од СВР — Битола на Амза Шазиман Амзов-
ски, ул. „Стиф Наумов" бр. 128 — Битола. (1041) 

Лична карта рег. бр. 1492, серија бр. 0261910, 
издадена од СВР — Битола на Магден Ристе Тр-
пушоски, с. Слепче — Битолско. (1042) 

Лична карта рег. бр. 4741, серија бр. 0007550, 
издадена од СВР — Битола на Мемедали Асан Усе-
иноски, е. Кременица — Битолско. 01043) 

Лична карта рег. бр. 6735, серија бр. 0113986, 
издадена од СВР — Битола на Јован Тодор Гра-
моски, е. Маловиште — Битолско. (1044) 

Лична карта рег. бр. 956, серија бр. 0260877, 
издадена од СВР — Битола на Владимир В. Стоја-
новски, е. Г. Илино — Битола. (1045) 

Лична карта рег. бр. 1632, серија бр. 0261989, 
издадена од СВР — Битола на Стојче Коста По-
повски, е. Слепче — Битолско. (1046) 

Лична карта рег. бр. 15083, серија бр. 0146322, 
издадена од СВР — Прилеп на Никола Димков 
Ацески, е. Заполжанм — Прилеп. (1047) 

Лична карта рег. бр. 14981, серија бр. 0123579, 
издадена од СВР — Прилеп на Петре Велков Или-
оски, е. Галичани — Прилеп. (1048) 

Лична карта рег. бр. 14633, серија бр. 0145323, 
издадена од СВР — Прилеп на Илија Камчев Трип-
чевски, ул. „Блага Ружето" бр. 28 — Прилеп. 

01049) 
Лична карта рег. бр. 3253, серија бр. 0154731, 

издадена од СВР — Прилеп на Димитрија Петров 
Кадинец, ул. „Орде Чопела" бр. 5 — Прилеп. 

(1050) 
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Ли^на карта рег. бр. 14397, серија бр. 01425§5* 
издадена од СВР — Прилеп на Киро Крстев Јаков-
лески, е. Ново Село — Прилеп. (1051) 

Лична карта рег. бр. 9564, серија бр. 0135967, 
издадена од @ВР - - Прилеп на Јован Ристев Ни-
колоски, ул. „11 октомври" бр. 236 — Прилеп. 

(1052) 
Лична карта рег. бр. 2587, серија бр, 0132963, 

издадена- од СВР — Крушево на Домника Милано-
ва Данческа) Јошеска, ул. „Мице Козар" бр. 99 — 
Прилеп. (1053) 

Лична карта рег. бр. 10661, серију бр. 0164593, 
издадена од СВР — Прилеп на Весела Крсте ((Јо-
ваноска) Стојкоска, ул. „Битолска" бр. 206 — При-
леп. (1054) 

Лич$га карта рег. бр. 2280, серија бр. 0261799, 
издадена од СВР — Демир Хисар на Дончо Велков 
Ристески, е. Света — Прилеп. (1055) 

Лична карта рег. бр. 756, издадена од СВР — 
Мостар на Селма Османова Рамиќ, ул. „150" бр. 14 
— Прилеп. (1056) 

Лична карта рег. бр. 6877, серија бр. 0152483, 
издадена од СВР — Прилеп на Симон ѓорѓиов Пе-
трески, ул. „Диме Димески" бр. 13 — Прилеп. 

(1057) 
Лична карта рег. бр. 185, серија бр. 0134796, из-

дадена од СВР — Прилеп на Димитрија Лозанов 
Рујаноски, ул. „Борис Кидрич" бр. 47 — Прилеп. 

(1058) 
Лична карта рег. .бр. 1898, серија бр. 0246416, 

издадена од СВР — Крушево на Симо Јорданов 
Трај коски, ул. „Т. Никле" бр. 64 — Крушево. 

(1118) 
Лична карта рег. бр. 711, серија бр. 0025405, из-

дадена од СВР — Ресен на Сандре Ставрев Ѓегора-
ковски, е. Покрвеник — Охридско. (1119) 

Лична карта рег. бр. 1863, серија бр. 0026699, из-
дадена од СВР — Ресен на Пандо ѓорѓи Неделков-
ски, е. Наколец — Ресен. (1120) 

Лична карта рег, бр. 2008, серија бр. 0542230, из-
дадена од СВР — Куманово на Даринка Петрова 
(Стефановска) Тодоровска, е. Љубодраг — Кума-
новско. (1121) 

Лична карта рег. бр. 7190, серија бр. 0547680, 
издадена од СВР — Куманово на Бејтула Шерифа 
Идризи, е. Оризаре — Кумановско. (1122) 

Лична карта рег. бр. 2523, серија бр. 0379133, 
издадена од СВР — Кочани на Васа (Ѓорѓиева) Со-
колова, е. Долни Подлог — Кочани. (1123) 

Лична карта рег. бр. 9093, серија бр. 0385703, 
издадена од СВР — Кочани на Санде Пано Марков, 
е. Спанчево — Кочани. (1124) 

Лична карта рег. бр. 463, серија бр. 0412973, из-
дадена од ПВР — Радовиш на Алекса Ефтимов^ 
Велков, е. Г. Липовиќ — Радовиш. (1125) 

Лична карта рег. бр. 13463, серија бр. 0672348, 
издадена од СВР — Тетово на Реџеп Реџепа Емини, 
е. Бродец — Тетовско. (1127) 

Лична карта рег. бр. 4950, серија бр. 0649202, 
издадена од СВР — Кочани на Доца Крстова Ма-
нова, е. Кундино — Штипско. (1128) 

Лична карта рег. бр. 10182, серија бр. 0114842, 
издадена од СВР — Дебар на Ризак Усеинов Су- . 
лимани, е. Болетин — Тетовско. (1129) 

Лична карта рег. бр. 14294, серија бр. 0119004, 
издадена од СВР — Дебар на Сами Рамис Клобу-
чишта, ул. „Дилавер Села" бр. 247 — Дебар. 

(ИЗО) 
Лична карта рег. бр. 5440, серија бр. 0382050, 

издадена од СВР — Кочани на Љубомир ѓорѓиев 
Минов, ул. „Карл Маркс" бр. 44 — Кочани. 

(1131) 
Лична карта рег. бр. 6513, серија бр. 0653937, 

. издадена од СВР — Кратово на Стојан Коцев Ко-
лев, е. Долни Стубол — Кочани. (1132) 

Лична карта рег. бр. 9223, серија бр. 0134634, 
издадена од СВР — Прилеп на Ристо Николов Би-
џоски, ул. „Ристе Секирчанец" бр. 17 — Прилеп. 

(1209) 
Лична карта рег. бр. 8232, серија бр. 0135762, 

издадена од СВР — Прилеп на Сава Грујова (Мур-
таноска) Боцевска, ул. „Марксова" бр. 102 — При-
леп. (1210) 

Лична карта рег. бр. 5391, серија бр. 0136936, из-
дадена од* СВР — Прилеп на Домника Иванова 
Бојаџиоска, ул. „Кеј 1 мај" бр. 29 — Прилеп. 

(1211) 
Лична карта рег. бр. 4600, серија бр. 0078976, 

издадена од СВР — Битола на Олга Гогова Дими-
триоска, е. Варош — Прилеп. (1212) 

Лична карта рег. бр. 7150, серија бр. 0638660, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Ставре То-
досов Ристевски, е. Гиновци — Крива Паланка. 

(1213) 
Лична карта рег. бр. 8153, серија бр. 0547863, 

'издадена од СВР — Куманово на Фазли Али Бај-
рами, е. Сопот — Куманово. (1214) 

Лична карта рег. бр. 13838, серија бр. 0554062, 
издадена од СВР — Куманово на Сефадин Реџепа 
Димири, е. Ваксинце — Кумановско. (1215) 

Лична карта рег. бр. 1361, серија бр. 0541823, 
издадена од СВР — Куманово на Симо Божина 
Додиќ, е. Никуљане — Куманово. (1216) 

Лична карта рег. бр. 8164, серија бр. 0534458, из-
дадена од СВР — Куманово на Ружа Благоја Ве-
селиновска, ул. „Перо Ничо" бр. 13 — Куманово. 

(1217) 
Лична карта рег. бр. 533, серија бр. 0065243, 

издадена од СВР — Гевгелија на Митко Делов Ли-
сичков, Болница, е. Јасеново — Титоввелешко. 

(1218) 
Лична карта рег. бр. 21080, серија бр. 0717690, 

издадена од СВР — Гостивар на Исен Шаинов Му-
ареми, е. Балиндол — Гостивар. (1219) 

Лична карта рег. бр. 6138, серија бр. 0668811, 
издадена од СВР — Тетово на Ќамил Џемаил К а -
мили, е. Раковец — Тетово. (1220) 

Лична карта рег. бр. 2398, серија бр. 0414908, 
издадена од СВР — Радовиш на Душка Костадино-
ва Илиева, ул. „Партизанска" бр. 1 — Радовиш. 

(1221) 
Лична карта рег. бр. 14681, серија бр. 0422222, 

издадена од СВР — Струмица на Амет Муминов 
Адемов, е. Штурово — Радовиш. (1222) 

Лична карта рег. бр. 6718, серија бр. 0405539, 
издадена од СВР — Штип на Атиџе Ракит (Медова) 
Исмаилова, ул. „Сане ѓорѓиев", бр. 4 — Штип. 

(1223) 
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Лична карта рег. бр. 15646, серија бр. 0554723, 
издадена од СВР — Куманово на Александар Ја-
ков Јовановски, ул. „Мл. Негоричане — Куманов-
ско. (1224) 

Лична карта рег. бр. 18595, серија бр. 0651457, 
издадена од СВР — Куманово на Јован Миодраг 
Станој евиќ, е. Табановце — Кумановско. (Ц225) 

Лична карта рег. бр. 11549, серија бр. 049959, 
издадена од СВР — Кавадарци на Васил Ангелов 
Гавровски, Ветеринарна станица — Кавадарци. 

(1226) 
Лична карта рег. бр. 10353, серија бр. 0754878, 

издадена од СВР — Кичево на Зибер Фејзов Феј-
зоски, ул. „Веле Змејко" бр. 56 — Кичево. 

(1227) 
Лична карта рег. бр. 5579, серија бр. 0038290, 

издадена од СВР — Струга на Гуљадин Шазиман 
Крацоски, е. Лабуништа — Охридско. (1228) 

Лична карта рег. бр. 833, серија бр. 090932, из-
дадена од СВР — Кавадарци на Дионис Тошов 
Купов, Неготин — Кавадарци. (1229) 

Лична карта рег. бр. 5068, серија бр. 0458474, 
издадена од СВР — Струмица на Киро Тошев Трај-
ков, ул. „Герас Цунев" бр. 7 Струмица. (1230) 

Лична карта рег. бр. 17905, серија бр. 0679221, 
издадена од СВР — Тетова на Џемала Зекир Осма-
ни, е. Слатино — Тетовско. (1231) 

Лична карта рег. бр. 7696, серија бр. 0534175, 
издадена од СВР — Куманово на Нацка Јакима 
Стефановска, ул. „Д. Божинов" бр. 5 — Куманово. 

(1232) 
Лична карта рег. бр. 26185, серија бр. 0562003, 

издадена од СВР — Куманово на Ферадин Рамана 
ЈБатифи, е. Романовце — Куманово. (1243) 

Лична карта рег. бр. 6252, серија бр. 0702762, 
издадена од СВР — Гостивар на Менка Драганова 
Тримоска, е. Церово — Гостивар. (1234) 

Лична карта рег. бр. 3009, серија бр. 0727537, 
издадена од СВР — Кичево на Алија Медиов На-
суфоски, е. Пласница — Кичево. (1235) 

Лична карта рег. бр. 5720, серија бр. 0031450, 
издадена од СВР^— Ресен на Неврус Дулев Тре-
новски, е. Арвати — Ресен. '1236) 

Лична карта рег. бр. 21102, серија бр. 0717712, 
издадена од СВР — Тетово на Иљаз Џеладини 
Дурмиши, ул. „Штипска" бр. 65 — Тетово. (797) 

Лична карта рег. бр. 618, серија бр. 0072725, 
издадена од СЕР — Битола на Елена Анастас 
Наумова Ангеловска, ул. „Петар Дејан" бр. 8 — 
Битола. (798) 

Лична карта рег. бр. 639, серија бр. 0111246, 
издадена од СВР — Битола на Трене Тасев Бо-
гоевски, е. Лопатица — Битола. (799) 

Лична карта рег. бр. 5202, серија бр. 0004765, 
издадена од СВР — Битола, на Весим Мурат Ба-
ловски, е. Острец — Битолско. (800) 

Лична карта рег. бр. 385, серија бр. 0110416, 
издадена од СВР — Битола на Петре Вангел Ка-
руновски, е. Ивањевци — Битолско. (801) 

Лична карта рег. бр. 12857, серија бр. 0079331, 
издадена од СВР — Битола на Сава Трајче (Ри-
стова) Георгиевска, ул. „М. Т. Живковиќ" бр. 32 
— Битола. (802) 

Лична карта рег. бр. 11825, серија бр. 0078^97, 
издадена од СВР — Битола на Горица Стојанова 
Кожинкова, ул. „Солун" бр. 162 — Битола. (803) 

Лична карта рег. бр. 20749, серија бр. 0265247, 
издадена од СВР — Битола на Ицан Илија Бо-
шевски, е. Лопатица — Битолско. (804) 

Лична карта рег. бр. 3408, серија бр. 0002194, 
издадена од СВР — Битола на Дељо Горѓи Васи-
левски, е. Гермијан — Битолско. (805) 

Лична карта рег. бр. 2092, серија бр. 0112412, 
издадена од СВР — Битола на Смаил Шериф 
Исеиновски, е. Трновци — Битолско. (806) 

Лична карта рег. бр. 2169, серија бр. 0246686, 
издадена од СВР — Битола на Есат Назиф Зеки-
роски, е. Пресил — Битолско. (1807) 

Лична карта рег. бр. 2981, серија бр. 0267606, 
издадена од СВР — Битола на Војне Павлов Куз-
мановски, е. Ново Село — Битолско. (808) 

Лична карта рег. бр. 1993, серија бр. 0414503, 
издадена од СВР — Радовиш на Методија Иванов 
Чапов, ул. „М. Тито" бр. 5 — Радовиш. (809) 

Лична карта рег. бр. 1998, серија бр. 0414508, 
издадена од СВР — Радовиш на Софија Ристова 
(Зурапчиева) Чапова, ул. „М. Тито" бр. 5 — Ра-
довиш. (810) 

Лична карта рег. бр. 362, издадена од СВР — 
Битола на Митре Цветков Костовски, е. Стара-
вина — Битолско. (811) 

Лична карта рег. бр. 26179, серија бр. 0722989, 
издадена од СВР — Гостивар на Некил Шефик 
Абдули, е. Чегране — Гостивар. (в 12) 

Лична карта рег. бр. 7895, серија бр. 0639405, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Насе Геров 
Стаменковски, е. Боратлија — Крива Паланка. 

(813) 
Лична карта рег. бр. 1430, серија бр. 0525346, 

издадена од СВР — Куманово на Тодор Петко 
Георгиевски, ул. „Г. Темпо" бр. 10 — Куманово. 

(814) 
Лична карта рег. бр. 366, серија бр. 0376876, 

издадена од СВР — Кочани на Нада Лазарова 
Анастасова, ул. „Д. Влахов" бр. 75 — Кочани. (815) 

Лична карта рег. бр. 2593, серија бр. 0379203, 
издадена од СВР — Кочани на Иван Василев 
Пантов, ул. „Цар Самоил" бр. 12 — Кочани. (816) 

Лична карта рег. бр. 4480, серија бр. 0381090, 
издадена од СВР — Кочани на Милосија Мантов 
Златков, ул. „Цар Самоил" бр. 12 — Кочани. (817) 

Лична карта рег. бр. 3296, серија бр. 0088470, 
издадена од СВР — Ресен на Васа Ставрева Ка-
ланџиева, е. Подмочани — Ресен. (818) 

Лична карта рег^ бр. 27360, серија бр. 0685373, 
издадена од СВР — Тетово на Елез Шабан Оло-
мани, е. Челопек — Тетовско. (819) 

Лична карта рег. бр. 21788, серија бр. 0682422, 
издадена од СВР — Тетово на Заим Абдураман 
Јашари, е. Шемшово — Тетовско. (820) 

Лична карта рег. бр. 13233, серија бр. 0674009, 
издадена од СВР — Тетово на Тодор Стојко По-
повски, е. Беловиште — Тетовско. (821) 

Лична карта рег. бр. 4265, серија бр. 2155431, 
издадена од СВР — Нови Пазѕр на Хивзо Бафти-
јар Црновршани, ул. „Караормаа*' бр. 23 — Тетово. 

(822) 
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Лична карта рег. бр. 33579, серија бр. 0689634, 
издадена од СВР — Тетово на Пера Петре Крсте-
ва, ул. „Караорман" бр. 61 — Тетово. (823) 

Лична карта рег. бр. 3946, серија бр. 0664488, 
издадена од СВР — Тетово на Изаир Рушид Аде-
ми, е. Боговиње — Тетовско. (783) 

Лична карта рег. бр. 15327, серија бр. 0555086, 
издадена од СВР — Куманово на Сретен Стоилов 
Досевски, е. Шупли Камен — Кумановско. 0784) 

Лична карта рег. бр. 4888, серија бр. 0417685, 
издадена од СВР — Радовиш на Мумин Камберов 
Џаферов, е. Штурово — Радовиш. (785) 

Лична карта рег. бр. 85, серија бр. 078958, из-
дадена од СВР — Штип на Илија Иванов Рун-
чев, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 44 — Штип. (786) 

Лична карта рег. бр. 5756, серија бр. 0309364, 
издадена од СВР — Штип на Јашар Џемаилов 
Ибраимов, е. Мичак — Штипско. (787) 

Лична карта рег. бр. 5016, серија бр. 0433524, 
издадена од СВР — Гевгелија на Стоја Атанасова 
Ризова, е. Градец — Тетоввелешко. (788) 

Лична карта рег. бр. 7414, серија бр. 0548494, 
издадена од СВР — Куманово на Асан Ибраима 
Асани, е. Лојане — Куманово. (789) 

Лична карта рег. бр. 15955, серија бр. 0677606, 
издадена од СВР — Тетово на Амди Зулбеар Ра-
мадани, е. Нераште — Тетовско. (790) 

Лична карта рег. бр. 12511, серија бр. 0131245, 
издадена од СВР — Гевгелија на Илија ѓорѓев 
Бај а леки, ул. „М. Тито" бр. 95 — Гевгелија. (791) 

Лична карта рег. бр. 1996, серија бр. 0634506, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Санде 
Максимов Митовски, е. Мождивњак — Кума-
новско. (792) 

Лична карта рег. бр. 60, серија бр. 0077146, из-
дадена од СВР — Струмица на Иван Андонов 
Илиевски, е. Колешино — Струмица. (793) 

Лична карта рег. бр. 10019, серија бр. 0479936, 
издадена од СВР — Струмица на Стојче Томев 
Котев, е. Дабиља — Струмица. (794) 

Лична карта рег. бр. 10246, серија бр. 0481795, 
издадена од СВР — Струмица на Коте Василев 
Милушев, е. Дабиља — Струмица. (795) 

Лична карта рег. бр. 9066, серија бр. 048039, 
издадена од СВР — Струмица на Али Османов 
Зуберов, е. Велуса — Струмица. (796) 

Лична карта рег. бр. 150, серија бр. 083259, 
издадена од СВР — Кавадарци на ѓорѓи Димитров 
Денков, стопанство „Црвени Брегови". (824) 

Лична карта рег. бр. 152, серија бр. 083099, 
издадена од СВР — Кавадарци на Риса Јован (ќу-
чукова) Дренкова, стопанство „Црвени Брегови" 
— Кавадарци. (825) 

Лична карта рег. бр. 6491, серија бр. 0547101, 
издадена од СВР — Куманово на Муарем Зекири 
Мифтари, е. Никуштак — Куманово. (826) 

Лична карта рег. бр. 16537, серија бр. 0535853, 
издадена од СВР — Куманово на Киро Блажов 
Стојановски, е. Мл. Напричане — Кумановско. 

(827) 
Лична карта рег. бр. 2224, серија бр. 0543342, 

издадена од СВР — Куманово на Стоилко Симев 
Арсовски, е. Ругинце — Кумановско. (828) 

Лична карта рег. бр. 9543, серија бр. 0350053, 
издадена од СВР — Титов Велес на Рамадан 
Алиов Елезовски, е. Мелница — Титоввелешко. 

0829) 
Лична карта рег. бр. 6046, серија бр. 0332556, 

издадена од СВР — Титов Велес на Цвета Петре 
Сињанова, ул. „Кр. Марко" бр. 113 — Титов Велес. 

(830) 
Лична карта рег. бр. 2126, серија бр. 0310344, 

издадена од СВР — Штип на Кирил Глигоров 
Станчев, е. Чардаклија —• Штип. (831) 

Лична карта рег. бр. 13666, серија бр. 0674495, 
издадена од СВР — Тетово на Белул Шеап Белу-
ли, ул. „Ново Село" бр. 29 — Тетово. (832) 

Лична карта рег. бр. 13820, серија бр. 0074447, 
издадена Од СВР — Тетово на Јонуз Ваит Јонузи', 
е. Селца — Кеч — Тетовско. (833) 

Лична карта рег. бр. 8927, серија бр. 0041638, 
издадена од СВР — Струга на Мензур Назиф 
Винца, е. Велешта — Охридско. (938) 

Лична карта рег. бр. 2875, серија бр. 0247392, 
издадена од СВР — Битола на Риза Реџеп Реџе-
пове™, ул. „Цар Самоил" бр. 163 — Битола. (Ј939) 

Лична карта рег. бр. 10823, серија бр. 0088744, 
издадена од СВР — Битола на Никола Крсте Та-
левски, ул. „Максим Горки" бр. 14 — Битола. (940) 

Лична карта рег. бр. 12843, серија бр. 0085271, 
издадена од СВР — Битола на Павлина Н. Бел-
кови!^ ул. „М. Тито" бр. 54 — Битола. (941) 

Лична карта рег. бр. 4554, серија бр. 0003226, 
издадена од СВР — Битола на Амид Шабан Усе-
глновски, е. Кременица — Битолско. (942) 

Лична карта рег. бр. 26154, серија бр. 0124142, 
издадена од СВР — Битола на Драган Стојанов 
Чоновски, е. Кажани — Битолско. (943) 

Лична карта рег. бр 3752, издадена од СВР — 
Битола на Јунуз Усеин Лулинески, е. Кременица 
— Битолско. (944) 

Лична карта рег. бр. 10199, серија бр. 0083390, 
издадена од СВР — Битола на Павле ѓорѓи Па-
влески, ул. „Стиф Наумов" бр. ИЗ — Битола. (]945) 

Лична карта рег. бр. 26579, серија бр. 0124297, 
издадена од СВР — Битола на Благуна Петрова 
Андонова, ул. „Херцеговачка" бр. 24 — Битола. 

(946) 
Лична карта рег. бр. 3^53, серија бр. 0075591, 

издадена од СВР — Битола на Ашим Медим Ар-
слановски, ул. „Дим. Влахов", бр. 119 — Битола. 

(947) 
Лична карта рег. бр. 9625, серија бр. 0013517, 

издадена од СВР — Битола на Крсте Јосиф Ве-
љановски, е. Гор. Орехово — Битолско. (948) 

Лична карта рег. бр. 21076, серија бр. 0119109, 
издадена од СВР — Битола на Сребре Цветанов 
Петревски, е. Беранци — Битола. (949) 

Лична карта рег. бр. 780, издадена од ПВР — 
Крушево на Љуба Костова Бојаџиева, ул. „Шуло 
Мина" бр. 25а — Крушево. (951) 

Лична карта рег. бр. 6552, серија бр. 0532059, 
издадена од СВР — Куманово на Даут Ајдина 
Куртиши, ул. „Малотино" бр. 9 — Куманово. (1952) 
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Лична карта рег. бр. 11853, серија бр. 0756392, 
издадена од СВР — Кичево на Џеладин Имеров 
Бајрамовски, е. Д. Строгомишта — Охридско. (953) 

Лична карта рег. бр. 18634, серија бр. 0337052, 
издадена од СВР — Титов Велес на Елеонора Па-
нева Тасева, ул. „Петар Михов" бр. 12 — Титов 
Велес. (954) 

Лична карта рег. бр. 1959, серија бр. 0662726, 
издадена од СВР — Тетово на Гоце Тодоров Јова-
новски, е. Одри — Тетовско. (955) 

Лична карта рег. бр. 8638, серија бр. 385748, 
издадена од СВР — Кочани на Славко Јованов 
Ѓорѓиев, е. Оризари — Кочани. (956) 

Лична карта рег. бр. 3319, серија бр. 0663985, 
издадена од СВР — Тетово на Миртезан Демир 
Мусли, е. Г. Седларци — Тетовско. (957) 

Лична карта рег. бр. 273, серија бр. 0304956, 
издадена од СВР — Штип на Мито Тасев Димчов, 
е. Лесковица — Штип. (058) 

Лична карта рег. бр. 24451, серија бр. 0122421, 
издадена од СВР — Битола на Петре Горѓи Ди-
мовски, е. Долно Агларци — Битолско. (959) 

Лична карта рег. бр. 16665, серија бр. 0713199, 
издадена од СВР — Гостивар на Ремзија Шаба-
нова Торбеше, ул. „Никола Парапулов" бр. 16 — 
Гостивар. (960) 

Лична карта рег. бр. 7374, серија бр. 0720704, 
издадена од СВР — Гостивар на Рамиз Асанов 
Емрули, е. Форино — Гостивар. (961) 

Лична карта рег. бр. 13016, серија бр. 0673868, 
издадена од СВР — Тетово на Сали Шабана Не-
зири, е. Седларево — Тетовско. (962) 

Лична карта рег. бр. 20058, серија бр. 0680730, 
издадена од СВР — Тетово на Енвер Малиќ Ади-
ли, е. Бродец — Тетовско. (963) 

Лична карта рег. бр. 33712, серија бр. 0689766, 
издадена од СВР — Тетово на Неим Челеби Мур-
тезан'/!, е. Групчин — Тетовско. (964) 

Лична карта рег. бр. 17769, серија бр. 0734201, 
издадена од СВР — Кичево на Даница (Стоико-
виќ) Аврамоска, ул. „11 октомври" бр. 40 — Ки-
чево. (965) 

Лична карта рег. бр. 15955, серија бр. 0556806, 
издадена од СВР — Куманово на Јелица Нико-
лова Здравкова, е. Сушица — Струмица. (966) 

Лична карта рег. бр. 128, серија бр. 081878, 
издадена од СВР — Куманово на Петар Димитров 
Андонов, е. Сушица — Струмица. (967) 

Лична карта рег. бр. 7972, серија бр. 0084458, 
издадена од СВР — Струмица на Димитар Трајков 
Миланов, е. Смолари — Струмица. (968) 

Лична карта рег. бр. 1974, серија бр. 0078168, 
издадена од СВР — Струмица на Мустафа Емру-
шев Мемедов, е. Мокриево — Струмица. (1969) 

Лична карта рег. бр. 9850, серија бр. 0215054, 
издадена од СВР — Охрид на Цветанка Траја-
носка Петреска, е. Злести — Охридско. (970) 
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Лична карта рег. бр. 1448, серија бр. 0021958, 
издадена од СВР — Охрид на Цветко Ѓорѓиев Ла-
заревски, е. Велестово — Охридско. (971) 

Лична карта рег. бр. 3404, серија бр. 0036115, 
издадена од СВР — Струмица на Ристо Наум Ве-
рушевски, ул. „Д. Јордан" бр. 13 — Струга. (972) 

Лична карта рег. бр. 9768, серија бр. 0042479, 
издадена од СВР — Струга на Јашар Рузманов 
Муратовски, е. Франгово — Охридско. (973) 

Лична карта рег. бр. 5036, серија бр. 0230809, 
издадена од СВР — Охрид на Анастас Виданов 
Петрески, е. Злести — Охридско. (974) 

Лична карта рег. бр. 547, серија бр. 0225057, 
издадена од СВР — Охрид на Боге Серафимов 
Паунковски, е. Издеглавје — Охридско. (975) 
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