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194. 
На основа член 52 од Законот за државната 

управа („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 13/56 и 44/57) 
и член 37 од Законот за општествената контрола на 
цените („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 30/62), Извр-
шниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАВОДИТЕ ЗА ЦЕНИ ВО НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I — Општи одредби 

Член 1 
Работите на контролата на цените и други 

работи предвидени со Законот за општествена 
контрола на цените ги вршат Републичкиот завод 
за цени и општинските заводи за цени. 

Во општините во кои не се основани општин-
ски заводи за цени, работите на контрола на це-
ните ги врши одделна служба во состав на органот 
на управата надлежен за работите на цените на 
народниот одбор на општината. 

Член 2 
Заводите односно службите за цени работите 

од претходниот член ги вршат на начинот одре-
ден со Законот за општествена контрола на це-
ните, прописите донесени на основа Законот, оваа 
уредба и други прописи. 

И Републички завод за цени 

Член 3 
Се основа Републички завод за цени како со-

мостоен орган на управата. 

Член 4 
Републичкиот завод за цени ги врши особено 

следните работи: 
1. го следи движењето на цените во производ-

ството и прометот на стоките, движењето на це-
ните на услугите и движењето на трошоците на 
животот; 

2. приготвува соодветни анализи за движењето 
на цените и влијанието на цените на производ-
ството, прометот на стоки и надворешно-трговската 
размена; 

3. ја следи тековната коњуктура на пазарот на 
производите и услугите кои се опфатени со кон-
трола на цените од страна на Заводот и дава ин-
формации за таа коњуктура; 

4. ги контролира цените во производството и 
прометот на големо на производите и цените на 

услугите од општо значење и од значење за по-
големиот дел на територијата на Народна Репуб-
лика Македонија; 

5. дава предлози и мислења на надлежните 
органи на Извршниот совет за преземање мерки 
од областа на цените; 

в. соработува со стопанските организации, нив-
ните здруженија и стопанските комори со цел за 
правилно спроведување политиката на цените; 

7. врши и други работи во врска со следењето 
и контролата на цените кои ќе му ги стави во за-
дача Секретаријатот за општи стопански работи на 
Сојузниот извршен совет и Секретаријатот за оп-
шти стопански работи на Извршниот совет и Из-
вршниот совет. 
1 Републичкиот завод за цени посебно се грижи 
за унапредување на работата на општинските за-
води и одделните служби за цени и им укажува 
стручна помош. 

Член 5 
Републичкиот завод за цени го следи движе-

њето на цените на производите и услугите к а ј кои 
може да дојде до непредвидено или неоправдано 
покачување на цените поради дефицитарност на 
тие производи односно услуги или поради дејството 
на монополски фактори на пазарот, а кои произ-
води се од значење за трошоците на производ-
ството или животниот стандард^ како што се: 

1. цените на основните суровини, полупроиз-
водите и другите репродукциони материјали кои 
се од особено значење за висината на трошоците 
на работењето на стопанските организации; 

2. цените на поважните индустриски производи 
за широка потрошувачка^ кои во поголема мера 
влијаат на движењето на трошоците на животот 
и животниот стандард; 

3. цените на основните артикли кои во структу-
рата на потрошувачката на прехранбени артикли 
имаат позначително учество; 

4. цените на услугите од општо значење и од 
значење за поголемиот дел на територијата на Ре -
публиката. | 

Член 6 
Републичкиот завод за цени врши контрола 

на цените во производството на оние производи од 
член 5 и други поважни производи што ќ е ги од-
реди Секретаријатот за општи стопански работи 
на Извршниот совет, а за кои Секретаријатот за 
општи стопански работи на Сојузниот извршен со-
вет не одредил да се врши контрола на цените. 
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Производите од претходниот став Секретарија-
тот за општи стопански работи на Извршниот совет 
ги одредува по опоразумен предлог на Сојузниот 
завод за цени и Републичкиот завод за цени. 

Член 7 
Републичкиот завод за цени го следи движе-

њето на цените на услугите чие ниво е утврдено 
со сојузни и републички прописи или кои ги утвр-
дуваат вршителите на услугите во согласност со 
сојузните или републичките органи. 

Секретаријатот за општи стопански работи на 
Извршниот совет, покрај услугите од претходниот 
став, може да одредува и други услуги од значење 
за поголемиот дел на територијата на Републиката 
кои ќе бадат опфатени со контрола на цените од 
страна на Републичкиот завод за цени. 

Член 8 
Републичкиот завод за цени врши контрола на 

цените во прометот на големо за производите за 
кои Секретаријатот за општи стопански работи на 
Сојузниот извршен совет одредил да се врши 
контрола на цените во производството, како и за 
производите за кои тој Секретаријат одредил да се 
врши контрола на цените во прометот на големо, 
кога за тие производи не одредил контрола на це-
ните во производството. 

Секретаријатот за општи стопански работи на 
Извршниот совет одредува за кои други производи, 
освен за производите од член 6 и став 1 од овој 
член, Ре(публичкиот завод за цени ќе врши кон-
трола на цените во прометот на големо. 

Член 9 
Секретаријатот за општи стопански работи на 

Извршниот совет одредува Републичкиот завод за 
цени да врши контрола на цените во прометот на 
мало и за поедини прехранбени производи кои се 
од значење за животниот стандард на граѓаните 
и за стабилизација на цените на пазарот, чии цени 
не се ставени под контрола во производството или 
во прометот на големо. 

Член 10 
Републичкиот завод за цени ги врши и оние 

работи на контролата на цените од надлежност на 
Сојузниот завод за цени што ќе му ги стави во 
задача Секретаријатот за општи стопански работи 
на Сојузниот извршен совет. 

Член 11 
Во вршењето на контролата на цени од својот 

делокруг, Републичкиот завод за цени ќе се при-
држува кон постапката одредена со Законот за 
општествена контрола на цените и прописите на 
Секретаријатот за општи стопански работи на Со-
јузниот извршен совет и Секретаријатот за општи 
стопански работи на Извршниот совет. 

Член 12 
Републичкиот завод за цени во работите од 

својот делокруг соработува со Сојузниот завод за 
цени и заводите односно одделните служби за цени 
на народните одбори на општините, како и со Сто-
панската комора иа НРМ, Републичкиот завод за 

статистика, Републичкиот завод за стопанско пла-
нирање и други органи на управата и републич-
ките совети. 

Републичкиот завод за цени, споразумно со 
органите и организациите од претходниот став, мо-
ж е да ги утврди податоците кои взаемно ќе ги 
прибираат и обработуваат, поради обавувањето на 
работите на контрола на целите, следењето на 
движењето на цените и предлагањето мерки во 
областа на цените. 

Извршниот совет или органот што тој ќе го 
овласти може да одреди кои податоци и мате-
ријали органите и организациите од став 1 на овој 
член се должни да ги прибираат и обработуваат за 
намената од претходниот став. 

Член 13 
Стопанските организации, нивните здруженија 

и стопанските комори должни се на Републичкиот 
завод за цени, по негово барање во врска со спро-
ведување на контролата па цените, да му ги доста-
вуваат податоците што ќе ги пропише Секрета-
ријатот за општи стопански работи на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 14 
Надзор над законитоста на работата на Репуб-

личкиот завод за цени врши Секретаријатот за 
општи стопански работи на Извршниот совет. 

Во вршењето па надзор пад законитоста на 
актите на Републичкиот завод: за цени донесени 
вон управна постапка, Секретаријатот може та-
квите акти да ги запре, укине или уништи. 

III — Организација и управување на Републичкиот 
завод за цени 

Член 13 
Органи на управувањето на Републичкиот за-* 

вод за цени се советот и директорот. 

Член 16 
Советот па Републичкиот завод за цени го со-

чинуваат претставници на Стопанската комора на 
НРМ, Републичкиот завод за статистика, Репуб-
личкиот завод за стопанско планирање и поедини 
републички совети и органи на управата како и 
поедини истакнати јавни работници. 

Извршниот совет ги именува претседателот и 
членовите на советот. 

Со решение на Извршниот совет за именување 
на членови на советот се одредува бројот на чле-
новите па советот и времето за кое се именувани. 

Директорот па Републичкиот завод за цени е 
член на советот по својот положај. 

Член 17, 
Советот дава општи смерници за работата на 

Републичкиот завод за цени заради правилно спро-
ведување на политиката на цени во врска со врше-
њето контрола на цените, следење на движењето 
на цените и предлагање мерки во областа на це-
ните. 

Покрај општите смерници од претходниот став, 
советот дава мислење за организацијата на Репуб-
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личкиот завод за цени, за систематизацијата на 
работните места, за висината на средствата потреб-
ни за финансирање на Заводот, како и мислење за 
другите акти што се однесуваат на организацијата 
и работата на Заводот. 

Советот донесува деловник за својата работа. 

Член 18 
Директорот го назначува Извршниот совет. 
Директорот непосредно раководи со работите 

на Заводот, се грижи за извршување задачите на 
Заводот, спроведува контрола на цените на основа 
одредбите од Законот за општествената контрола 
на цените, оваа уредба, другите прописи и општите 
смерници на советот на Заводот, му дава предлози 
на Секретаријатот за општи стопански работи на 
Извршниот совет за опфаќање со контролата на 
цени на поедини производи и услуги, како и пред-
лози за преземаше на други мерки во областа на 
цените и услугите. 

Член 19 
Директорот е наредбодател за извршување на 

претсметката на приходите и расходите на Заводот. 

Член 20 
Директорот донесува решенија за работните 

односи на службениците и работниците на Заводот 
и е нивни дисциплински старешина. 

Член 21 
Внатрешната организација и начинот на рабо-

тата на Заводот се утврдува со Правилник што го 
донесува Републичкиот завод за цени во согласност 
со Извршниот совет. 

I 
IV — Општински заводи за цени 

Член 22 
Општински заводи за цени како самостојни 

посебни органи на управата основаат народните 
Одбори на општините. 

Народните одбори на две или повеќе општини 
можат спогодбено да основаат заеднички општин-
ски заводи за цени. 

Со актот за основање на општински завод за 
цени се одредува делокругот, организацијата и ра-
ботата на заводот. 

Член 23 
Претседателот и членовите на советот на опш-

тинскиот завод за цени ги именува народниот од-
бор на општината на заедничка седница на обата 
собора. 

Директорот на општинскиот завод за цени го 
назначува народниот одбор на општината на заед-
ничка седница на обата собора. 

Член 24 
Во вршењето на работите на контролата на 

цените општинските заводи за цени должни се да 
постапуваат по упатствата на Републичкиот завод 
за цени. 

Републичкиот завод за цени може да бара од 
општинските заводи за цени извештаи за нивната 

работа и други податоци потребни за вршење на 
работите од својата надлежност. 

Член 25 
Надзор над законитоста на работата на опш-

тинскиот завод за цени врши органот на управата 
надлежен за работите на цените односно секрета-
рот на народниот одбор на општината. 

V — Преодни и завршни одредби 

Член 26 
До основањето на општински заводи за цени 

работите на контролата на цените, ставени во 
делокруг на општинските завода за цени, ќе ги 
вршат органите на управата на народните одбори 
на општините надлежни за работите на цените. 

Член 27 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба ќе донесе, по потреба, Секретаријатот за 
општи стопански работи на Извршниот совет. 

Член 28 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-3430/1 
26 ноември 1962 година 

Скопје I 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Брановски, р. Ристо Џунов, е. р. 

195. 
На основа член 13 став 1 од Законот за орга-

низација на научната работа („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 34/57), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА ФОЛ-

КЛОРНИОТ ИНСТИТУТ КАКО НАУЧНА 
УСТАНОВА 

Член 1 
Фолклорниот институт, основан со Уредбата за 

основање Фолклорен институт („Службен весник 
на НРМ" бр. 11/50), продолжува со работа како на-
учна установа според прописите за научните уста-
нови под име: Институт за фолклор" (во ната-
мошниот текст: Институт). 

Седиштето на Институтот е во Скопје. 

Член 2 
Институтот има за задача: 
— да собира, средува и со научни методи про-

учува податоци за народната музика и кореогра-
ф у усното народно творештво, народните обичаи 
и ликовната народна уметност; 

— да ги објавува и непосредно соопштува на 
заинтересираните органи, установи и организации 
резултатите од својата научноистражувачка и 



Стр. 520 — Бр. ВД СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 22 декември 1982 

стручна работа и општите достигања во областа на 
фодклористиката и на нивно барање* да им дава 
податоци и мислења по одделни прашања од сво-
јот делокруг; 

— да дава стручна помош на установи, органи-
зации и поединци што се занимаваат со фолклор; 

— да издава свои публикации; 
— да работи на изградување и усовршување 

на научниот и стручниот кадар на Институтот; 
— да соработува со установи, организации и 

поединци во земјата и странство, што се занима-
ваат со сродна научно-стручна проблематика, како' 
и со соодветни меѓународни организации. 

Член 3 
Со Институтот управува совет, управа и ди-

ректор. 
Органите на управувањето работат според де-

локругот и на начинот одреден со прописите за на-
учните установи. 

Член 4 
Во Советот на Институтот одредуваат свои 

претставници: Филозофскиот факултет во Скопје, 
Друштвото на фолклористите на НРМ, Етиолош-
кото друштво на НРМ, Друштвото на ликовните 
уметници на НРМ и Здружението на музичките 
педагози на НРМ. 

Член 5 
Извршниот совет ги врши спрема Институтот 

правата и обврските што со прописите за научните 
установи се предвидени за основач на научна уста-
нова. 

Член б 
До изборот на Советот на Институтот според 

Правилата на Институтот, работите на Советот ќе 
ги врши привремен совет од 13 члена од кои една 
третина именува Извршниот совет, една третина 
избира научно-стручниот колектив на Институтот, 
а по еден член одредуваат Филозофскиот факултет 
во Скопје, Друштвото на фолклористите на НРМ, 
Етиолошкото друштво на НРМ? Друштвото на ли-
ковните уметници на НРМ и Здружението на му-
зичките педагози на НРМ. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 09-3447/1 
26 ноември 1В02 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Бранковски, е. р. Ристо Џунов, е. р. 

196. 
На основа член 31 од Законот за организаци-

ја и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 

ТРУД ИА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ДА РЕ-
ШАВА ПО СПОРОВИ ПОМЕЃУ НАРОД-
НИТЕ ОДБОРИ НА ОПШТИНИТЕ НА-

СТАНАТИ ПРИ ОБРАЗУВАЊЕ НА 
КОМУНАЛНА ЗАЕДНИЦА 

I. Се, овластува Секретаријатот за труд на Из-
вршниот совет да решава по споровите помеѓу 
народните одбори на општините настанати при 
образување на комунална заедница на социјалното 
осигурување на работниците за подрачје на две и 
повеќе општини. 

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на 
НРМ". 

Бр. 03-3385/1 
26 ноември 1902 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Брановски , е. р. Ристо Дунов, е. р. 

На основа член 237 став 3 од Законот за јав-
ните службеници („.Службен лист на ФНРЈ" бр. 
53/57 и 52/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ОР-

ГАНИ ПА УПРАВУВАЊЕ ВО ПРОСВЕТНИ 
УСТАНОВИ ДА ГИ УТВРДУВААТ ПОЛО-
ЖАЛНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

В О Т И Е У С Т А Ш О С И 

I. Се овластуваат највисоките органи на упра-
вување во просветните установи, што ги основале 
републички органи^ да ги утврдуваат положајните 
плати на службениците во тие установи во соглас-
ност со Секретаријатот за републички буџет и 
општа управа. 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1962 година. 

Бр. 09-3269/1 
25 ноември 1932 година 

Скопје • 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

ФИ ЛЕШ БРЧКОВСКИ, С. р. РИСТО ЏуВОВ, С. р. 

Ј 
^ 198. 

На основа член 49ѓ став 3 ед Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
53/57 и 31/02), Извршниот совет донесува 
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. О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОСВЕТНИ УСТА-
НОВИ ЧИИ АКТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ХО-

НОРАРНАТА И ПРЕКУВРЕМЕНАТА 
РАБОТА ПОДЛЕЖАТ ИА ПОТВРДА 

I. Со оваа одлука се определуваат просветните 
установи чии акти за плаќање на хонорарната и 
прекувремената работа подлежат на потврда на 
Секретаријатот за републички буџет и општа 
управа. 

II. Како просветни установи во смисла на прет-
ходната точка се определуваат: 

Педагошката академија во Скопје; 
Педагошката академија во Штип; 
Вишата економска школа во Прилеп; 
Вишата економска школа во Тегове; 
Вишата економска школа во Куманово; 
Вишата земјоделска школа во Битола; 
Вишата земјоделска школа во Струмица; 
Вишата управна школа во Скопје; 
Вишата школа за социјални работници во Ско-

пје. , 
III. Со влегувањето во сила на оваа одлука 

престапува да важи Одлуката за плаќање хоно-
рарната настава во Вишата педагошка школа во 
С к о п ј е ( „ С л у ж б е н БОСНИЌ на П Р М " бр. 33/54 и О д -
луката за определување хонорарот па х о н о р а р и т е 
наставници во вишите школи („Службен весник 
на ПРМ" бр. 5/60 и 31/Ѕ1). 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 септември 1СЅ2 година. ( 

Бр. 09-3270/1 
26 ноември 1962 година , 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Б р а ј к о с к и , е. р. Ристо Џунов, е. р. 

199. 
На основа точка IV од Одлуката за основање 

Комисија за претставки и поплаки иа Извршниот 
совет („Службен весник на ПРМ" бр. 11/00), Извр-
шниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ СОСТАВОТ НА КОМИ-

СИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должноста Претседател на 
Комисијата за претставки и поплаки Филип Б р а ј -
к о в ц и , секретар на Извршниот совет. 

2. За Претседател па Комисијата за претставки 
и поплаки се именува Благој Левков, секретар за 
правосудна управа па Извршниот совет. 

3. За нов член во Комисијата за претставки и 
поплаки се именува Мира Доновски, помошник 
на Секретарот на Извршниот совет. 

4. Ова решение влегува во сила со донесува-
њето, а ќе се објави во „.Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-3498/1 
26 ноември 1902 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Бајковски, е. р. Ристо Џунов, е. р. 

200. 
На основа член 22 од Законот за радиодифуз-

ните станици („Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/55), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ 
ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОВИ 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РАДИО-
ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат досегашните членови на Со-
ветот на Радиотелевизија Скопје поради истекот 
на времето за кое се именувани и за нови членови 
се именуваат: • 

— Мамуран Тахир, народен пратеник; 
— Стојмир Поповски, управник на Народниот 

театар во Скопје; | 
— Матеја Матевска писател; 
— Драгослав Ортаков, професор на Средна му-

зичка школа во Скопје; 
— Васил Грифчев, доцент на Правниот ф а -

култет во Скопје; ) 
— Бранко Петровски, предавач на Филозоф-

скиот факултет во Скопје; 
— Бане Ковач, уредник на весникот „Нова 

Македонија"; I 
— Цвета Чаловска, началник во Советот за 

култура на НРМ; 
— инж. Александар В е л и ч е в с к и , доцент на 

Техничкиот факултет во Скопје; | 
— Љупчо Стојменовски, одговорен уредник на 

весникот „Млад Борец"; 
— Љубен Апостолски, уредник во Р а д и о т е л е -

визија Скопје; I 
— Ацо Алексиев, уредник во Радио-телевизија 

Скопје; ; 

— инж. Иван Георгиев, инженер во Радио-те-
лсвизија СкопЈе; и 

— Спасе НеловЈ режисер на радио драмата во 
Радиотелевизија Скопје. 

2. Со донесувањето на ова решение престанува 
да важи Решението за именување членови на Со-
ветот на „Радио-Скопје" („Службен весник на 
НРМ" бр. 19/60). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување, а ќе се објави во „.Службен 
весник па Народна Република Македонија". 

Бр. 09-3496/1 ! 
26 ноември 1902 година ј 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Бранковски, е. р. Ристо Џунов, е. џ, 
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1 201. 
На основа член 17 од Уредбата за Републич-

киот завод за цени, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

1. За директор на Републичкиот завод за цени, 
се назначува Александар Нанчев. 

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

Бр. 09-3524/1 
26 ноември 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Бајковски, е. р. Ристо Џунов, е. р. 

202. 
На основа член 92 од Законот за гимназијата 

(,,Службен весник на НРМ" бр. 35/59), Советот за 
просвета на Н Р Македонија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 

ВО ГИМНАЗИЈАТА 

Член 1 
Во Правилникот за полагањето на завршниот 

испит во гимназијата („.Службен весник' на НРМ" 
бр. 3/60 и 1/61) членот 16 се менува и гласи: 

Завршниот испит се состои од: 
— домашна работа што ученикот ја изработува 

во текот на завршната година на школувањето во 
гимназијата; 

— писмена работа по македонски јазик однос-
но по наставниот јазик на гимназијата што канди-
датот ја изработува пред испитниот одбор; 

— устен испит пред испитната комисија. 

Член 2 
Членот 17' се менува и гласи: 
Секој кандидат пред да биде допуштен на по-

лагање завршен испит е должен да изработи и на 
гимназијата да и предаде одредена домашна работа. 

За домашна работа кандидатот писмоно обра-
ботува одредена тема односно задача од еден или 
повеќе предмети што се изучуваат во гимназијата. 

Со домашната работа кандидатот треба да по-
каже самостојност во обработувањето на темата, 
умешност во служење со помошна и друга литера-
тура и познавање на материјалот што е во врска 
со темата. 

Темите односно задачите за домашна работа се 
избираат од, сите наставни предмети на гимнази-
јата кои се оценуваат со бројни оценки со исклу-
чок на предметот нредвој пичка обука. 

Покрај писменото обработување на темата, од-
носно задачата кандидатот може да изработи и 
некој технички труд, скица, модел, препарат и 
сличио за илустрирање на писменото излагање. 

Темите односно задачите за домашна работа 
се одредуваат така што тие треба да одговараат на 
нивото на образованието што го дава гимназијата. 

Член 3 
Членот 39 се менува и гласи: 
Усниот испит на кандидатот се состои од од-

брана на домашната работа и усно испитување по 
предметот од кој е работена домашната работа. 

Во одбраната на домашната работа кандидатот 
ја изложува концепцијата на својата работа, ги 
образложува изнесените ставови, наведува пода-
тоци за литературата и начинот на служење со 
литература и одговара на прашањата што предмет-
ниот наставник и другите членови на испитната 
комисија ќе му ги постават во врска со домаш-
ната работа. 

На усно испитување по предметот од кој е ра-
ботена домашната работа се допуштаат само кан-
дидатите кои со успех ја одбраниле домашната ра-
бота. ! 

На усното испитување по предметот од кој е 
работена домашната работа, кандидатот одговара на 
прашањата што предметниот наставник и другите 
членови од испитната комисија ќе му ги постават 
во рамките на програмата за тој предмет во гим-
назијата. ; 

Доколку кандидатот работел тема за домашна 
работа од два или повеќе предмети, усното испиту-
вање се врши само по еден (главен) предмет кој 
се определува при изборот на темата. 

Одбраната на домашната работа и усното испи-
тување по предметот трае најповеќе по 40 минути. 

Член 4 
Член 43 се брише. 

Член 5 
Ставот 2 на член 45 се менува и гласи: 
Кандидатот на завршниот испит се оценува со 

посебни оценки за: 
— писмената работа пред испитниот одбор; 
— домашната работа со одбрана; и 
— усното испитување по предметот од кој е 

домашната работа. 

Член 6 
Член 47 се менува и гласи: 
Кандидатот го положил завршниот испит ако 

сите три оцени од членот 45 став 2 на овој правил-
ник му се позитивни. 

Член 7 
Ставот 1 од член 48 се менува и гласи: 
Кандидатите што на завршниот испит добиле 

негативни оценки по писмената работа пред испит-
ниот одбор и домашната работа со одбрана се упа-
туваат да го повторат целиот завршен испит. К а н -
дидатите кои добиле негативна оценка по писме-
ната работа пред испитниот одбор или на усното 
испитување по предметот се упатуваат на пола-
гање поправен испит по тие делови на завршниот 
испит. Кандидатите кои добиле позитивна оценка 
по писмената работа пред испитниот одбор а нега-
тивна оценка на домашната работа со одбрана се 
упатуваат на поправен испит по домашната работа 
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со одбрана и по тоа на усно испитување по пред-
метот. Овие испити се полагаат во* еден од двата 
наредни испитни рокови. Ако во кој и да е од овие 
рокови кандидатот не го положи испитот или не-
оправдано не се јави на испит се упатува да го по-
втори полагањето на целиот завршел испит. 

Член 8 
Членот 50 се менува и гласи: 
Против решението на испитниот одбор со кое 

кандидатот се упатува на поправен испит односно 
да го повтори целиот завршен испит не е допу-
штена жалба ниту приговор. 

Член 9 
Точката б) на ставот 2 од членот 58 се менува 

и гласи: 
Кои кандидати не го положиле испитот и се 

упатуваат на поправен испит односно да го повто-
рат целиот завршен испит. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на НРМ", 
а ќе се применува од јунскиот испитен рок на 
учебната 1962/63 година. 

Б р . 0 1 - 3 8 2 0 / 1 
20 ноември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на ПРМ, 
Трпе Јаковлевски, е. р. 

203. 

На основа член 168 од Општиот закон за школ-
с т в о т о ( „ С л у ж б е н л и с т н а Ф Н Р Ј " б р . 28/58), С о в е -
тот за просвета на НР Македонија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ЗАВРШНИОТ 
ИСПИТ ВО УЧИТЕЛ СКИТЕ ШКОЛИ 

Член 1 
Во Правилникот за полагањето на завршниот 

испит во учителските школи („Службен весник на 
НРМ" бр. 1/61) ставот 2 од членот 8 се менува и 
гласи: 

Темите односно задачите за домашна работа 
се одредуваат: 

а) за учениците на школата што се подготву-
ваат за одделенска настава и за воспитна работа 
во установите за претшколско воспитување — од 
педагошката група предмети или од одделни на-
ставно-воспитни области на соодветен начин по-
врзани со проблематиката на основното училиште 
односно воспитната установа; 

б) за учениците ка школата што се подготву-
ваат за предметна настава во основното училиште 
-— од наставно-воспитната област за која се под-
готвуваат на соодветен начин поврзани со пробле-
матиката на основното училиште. 

Член 2 
Членот 10 се менува и гласи: 
Усниот испит пред испитната комисија се со-

стои од одбрана на домашната работа и усно испи-
тување по педагошката група предмети, а за кан-
дидатите по предметна настава и од наставно-вос-
питната област за која се подготвуваат. 

Во одбраната на домашната работа кандидатот 
ја изложува концепцијата на својата работа, ги 
образложува изнесените ставови, наведува пода-
тоци за литературата и начинот на служење со 
литературата и одговара на прашањата што пред-
метниот наставник и другите членови на испитната 
комисија ќе му ги постават во врска со домашната 
работа. | 

На усното испитување по педагошката група 
предмети како и од наставно-воспитната област за 
која се подготвуваат, се допуштаат сите канди-
дати без оглед каков успех покажале на одбраната 
на домашната работа. 

На усното испитување по педагошката група 
предмети како и по наставно-воспитната област за 
која се подготвуваат кандидатите одговараат на 
прашањата што членовите на испитната комисија 
ќе му ги постават во рамките на програмата по тие 
предмети во школата. 

Член 3 
Членот 42 се менува и гласи: 
Одбраната на домашната работа и усното испи-

тување по педагошка група предмети како и од 
наставно-воспитната област за која се подготвува 
кандидатот трае најмногу по 40 минути. 

Член 4 
Член 46 се брише. 

Член 5 
Ставот 2 на членот 48 се менува и гласи: 
Кандидатот на завршниот испит се оценува со 

посебни оценки за: 
— писмената задача [пред испитниот одбор; 
— домашната работа со одбрана; и 
— усно испитување по педагошката група 

предмети како и по наставно-воспитната област за 
која се подготвува кандидатот. 

Член 6 
Членот 50 се менува и гласи: 
Кандидатот го положил завршниот испит ако 

сите три оценки од членот 48 став 2 на овој пра-
вилник му се позитивни. 

Член 7 
Ставот 1 на член 51 се менува и гласи: 
Кандидатите што на завршниот испит добиле 

сите три негативни оценки од член 48 став 2 на 
овој правилник се упатуваат да го повторат целиот 
завршел испит. Кандидатите кои добиле една или 
две негативни оценки се упатуваат на полагање 
поправен испит по соодветните делови на заврш-
ниот испит во еден од двата наредни испитни ро-
кови. Кандидатите кои во кој и да е од овие ро-
кови не го положат поправниот испит или неоправ-
дано не со јават на поправен испит ве упатуваа* 
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да го повторат полагањето на целиот завршен 
испит. 

Член 8 
Членот 52 се менува и гласи: 
Против решението на испитниот одбор со кое 

кандидатот се упатува на поправен испит односно 
да го повтори целиот завршен испит не е допу-
штена жалба ниту приговор. 

Член 9 I 
Точката б) на ставот 2 од член 61 се менува и 

гласи: 
Кои кандидати не го положиле испитот и се 

упатуваат иа попразен испит односно да го повто-
рат целиот завршен испит. 

Член 10 
Свој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „.Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од јунскиот испитен рок на учебната^ 1902/63 год. 

Бр. 01-3830/1 
20 ноември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Трпе Јаковлевски, е. р. 

204. 
; Ј 

На основа член 163 од Општиот закон за школ-
ството („Службен лист н& ФНРЈ" бр. 28/53)? во 
склад со Резолуцијата за образование на стручните 
кадри, Советот за просвета на НР Македонија до-
несува , 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА 
ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО ТЕХНИЧКИТЕ 
И ДРУГИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА ЗА 

СТОПАНСТВОТО И ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ 

Член 1 
Во Правилникот за полагањето на завршниот 

(испит во техничките и другите стручни училишта 
за стопанството и јавните служби („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 1/61) ставот 3 од членот 4 се 
брише. 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
Завршниот испит се состои од: 
— домашна работа што ученикот ја .изработува 

во текот на завршната година на школувањето во 
училиштето; 

— писмена задача што кандидатот ја израбо-
тува пред испитниот одбор; и 

— устен испит пред испитната комисија^ 

Член 3 
Членот 10 се менува и гласи: 
Усниот испит пред испитната комисија се сос-

тои од одбрана на домашната работа и усно испи-
тување со кое се проверуваат основните стручно-

теоретски и практични знаења на кандидатот од 
областа на струката за која се подготвува. 

Во одбраната на домашната работа кандидатот 
ја изложува концепцијата на својата работа, ги 
образложува изнесените ставови, наведува пода-
тоци за литературата и начинот на служењето со 
литературата и одговара на прашањата што пред-
метниот наставник и другите членови на испитната 
комисија ќе му ги постават во врска со домашната 
работа. 

На усно испитување за проверување на основ-
ните стручно-теоретски и практични знаења од 
областа на струката се допуштаат сите кандидати, 
без оглед каков успех покажале на одбраната на 
домашната работа. 

На усното испитување за проверување на ос-
новните стручно-теоретски и практични знаења, 
кандидатите одговараат на прашањата што чле-
новите на испитната комисија ќе му ги постават во 
рамките на програмата од ставот 5 на овој член. 

Програмата на основните стручно-теоретски и 
практични знаења на кандидатот од областа на 
струката што ќе се проверуваат со усното испиту-
вање ја утврдува наставничкиот совет на училиш-
тето и ја објавува преку огласната табла на учи-
лиштето најдоцна три месеци пред започнувањето 
на завршниот испит. 

Член 4 
Во членот 28 се додава нов став 2 кој гласи: 
Наставничкиот совет на училиштето може да 

одлучи изработувањето на домашните работи да 
се врши во определени временски периоди во текот 
или на крајот на второто полугодие на учебната 
година под надзор и со помош на наставниците. 

Член 5 
Членот 40 се менува и гласи: 
На устен испит се повикуваат сите кандидати 

што се допуштени на полагање завршен испит. 

Член 6 
Членот 41 се менува и гласи: 
Усниот испит се врши пред соодветната испит-

на комисија (член 12 од овој правилник). 
Ако на усниот испит му претходело изработу-

вањето на писмена задача пред испитниот одбор, 
усниот испит започнува најмалку три дена по из-
работувањето на писмената задача пред испитниот 
одбор. 

Член 7 
Членот 42 се менува и гласи: 
Одбраната на домашната работа и усното испи-

тување за проверување на основните стручно-тео-
ретски и практични знаења од областа на струката 
трае најмногу по 40 минути. 

Член: 8 
Член 46 се брише. ; 

Член 9 
Ставот 2 на членот 48 се менува и гласи: 
Кандидатот на завршниот испит се оценува со 

посебни оценки за: 
— писмената работа пред испитниот одбор; 
•— домашната работа со одбрана; и 
— усното испитување од областа на струката« 
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Член 10 
Членот 50 се менува и гласи: 
Кандидатот го положил завршниот испит ако 

сите три оценки од членот 48 став 2 на свој пра-
вилник му се позитивни. 

Член 11 
Ставот 1 на член 51 се менува и гласи: 
Кандидатите што на завршниот испит добиле 

сите три негативни оценки од ставот 2 на членот 
48 од овој правилник се упатуваат да го повторат 
целиот завршен испит. Кандидатите кои добиле 
една или две негативни оценки се упатуваат на 
полагање поправен испит по соодветните делови 
на завршниот испит во еден од двата наредни ис-
питни рокови. Ако во кој и да е од сврхе рокови 
не го положат поправниот испит или неоправдано 
не се јават на поправен испит, се упатуваат да го 
повторат полагањето на целиот завршен испит. 

Член 12 
Членот 52 се менува и гласи: 
Против решението на испитниот одбор со кое 

кандидатот се упатува на поправен испит односно 
да го повтори целиот завршен испит не е допуш-
тена жалба ниту приговор. 

Член 13 
Точката б) на ставот 2 на членот 61 се менува 

и гласи: 
Кои кандидати не го положиле испитот и се 

упатуваат на поправен испит односно да го повто-
рат целиот завршен испит. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
водна Република Македонија", а ќе се применува 
од јунскиот испитен рок на учебната 1962/63 година. 

Број 01-3832/1 
20 ноември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Трпе Јаковлевски, е. р. 

^ 205. 
На основа член 168 од Општиот закон за школ-

ството („Службен лист на Ф Н Р Ј ' бр. 28/53), во 
склад со Резолуцијата за образование на стручните 
кадри, Советот за просвета на НР Македонија до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗА-
ВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА 
КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКОКВАЛИ-

ФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за полагање на завршниот 

испит во училиштата за квалификувани и висо-
коквалификувани работници („Службен весник на 
НРМ" бр. 1/61) ставот 3 на членот 5 се брише. 

Член 2 
Во членот 7 зборовите „стручна спрема" се за-

менуваат со зборовите „стручно образование". 

Член 3 
Ставот 1 на член 16 се менува и гласи: 
Завпшниот игпит се состои од писмен, практи-

чен и устен испит. Редоследот на испитот го утвр-
дува испитниот одбор со тоа што усниот испит не 
може да му претходи на практичниот испит. 

Член 4 
Во членот 18 се додава нов став 2 кој гласи: 
На практичен испит се повикуваат сите канди-

дати што се допуштени на завршниот испит. 

Член 5 
Ставот 1 на член 19 се менува и гласи: 
На практичниот испит кандидатот изработува 

практична задача која ја образложува писмено и 
усно. 

Член 6 
Ставот 1 на член 23 се менува и гласи: 
Наставниците по практична настава, односно 

испитувачите на практичниот дел од испитот, врз 
основа на програмите за практичната настава, пред-
лозите од соодветните стопански организации и сек_ 
цин на стопанската комора, наставниците, училиш-
ниот одбор, класната заедница и другите заинтере-
сирани органи, составуваат список на задачи за 
практичниот испит и го доставуваат до наставнич-
киот совет на училиштето за утврдување. Од утвр-
дениот список на задачите, испитувачите на прак-
тичниот дел од испитот ги препишуваат предвиде-
ните задачи на чисти и еднообразни ливчиња кои 
ги прегледува и одобрува испитниот одбор на пр-
вата седница пред почетокот на завршниот испит. 

Член 7 
Членот 26 се менува и гласи: 
При изработувањето на предметот односно из-

вршувањето на услугата или работната проба од 
задачата кандидатот изработува писмено образло-
жение на извршените работни операции. 

Писменото образложение со потребните при-
лози (нацрти и претсметка, а евентуално и израбо-
тениот предмет, кандидатот му ги предава на ис-
питувачот што бил присутен за целото време на 
изработката на практичната задача. Писменото 
образложение го прегледуваат сите членови на ис-
питниот одбор и на него ставаат забелешка за 
квалитетот на изработениот предмет односно извр-
шената услуга или работна проба. 

Член 8 
Членот 27 се менува и гласи: 
Изработената практична задача кандидатот ја 

образложува и усно пред испитниот одбор. 
Испитниот одбор по предлог на испитувачот ја 

утврдува оценката на практичниот испит на кан-
дидатот. 

Член 9 
Членот 23 се менува и гласи: 
Кандидатот што ќе добие негативна оценка на 

практичниот испит не се допушта на полагање на 
усниот испит. 
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Член 10 
Ставот 1 на членот 30 се менува и гласи: 
На писмен испит се повикуваат сите кандидати 

што се допуштени на полагање завршен испит. 

Член 11 
Членот 39 се менува и гласи: 
На устен испит се допуштаат кандидатите кои 

добиле позитивна оценка на практичниот испит. 

Член 12 
Членот 40 се менува и гласи: 
На усниот испит се проверуваат основните 

стручно-теоретски и практични знаења од областа 
на занимањето односно струката за која кандидатот 
се подготвува, во рамките на програмата од ставот 
2 на овој член. 

Програмата на основните стручно-теоретски и 
практични знаења од областа на занимањето од-
носно струката на кандидатите што ќе се проверу-
ваат со усното испитување ја утврдува наставнич-
киот совет на училиштето и ја објавува на оглас-
ната табла на училиштето најдоцна три месеца пред 
започнувањето на завршниот испит. 

Член 13 
Членот 41 се менува и гласи: 
Усниот испит се полага пред испитниот одбор. 
Испитниот одбор може да реши усниот испит на 

кандидатот да го поврзе по време и место со прак-
тичниот испит, ако тоа го бара специфичноста и 
карактерот на практичниот односно усниот испит. 

Член 14 
Членот 42 се менува и гласи: 
Усното испитување за проверување на основ-

ните стручно-теоретски и практични знаења на 
кандидатот трае најмногу 40 минути. 

Член 15 
Ставот 7 на членот 47 се менува и гласи: 
Кандидатот на завршниот испит се оценува со 

посебни бројни оценки за: 
— писмениот испит; 
— практичниот испит; и 
— усниот испит. 

Член 16 
Членот 49 се менува и гласи: 
Кандидатот го положил завршниот испит ако 

сите три оценки од ставот 2 на член 47 од овој 
правилник му се позитивни. 

Член 17 
Членот 50 се менува и гласи: 
Кандидатите што на завршниот испит добиле 

негативни оценки на писмениот и практичниот ис-
пит се упатуваат да го повторат целиот завршен 
(испит. Кандидатите кои добиле негативна оценка 
на писмениот или усниот испит се упатуваат на 
полагање поправен испит по тие делови на за-
вршниот испит. Кандидатите кои добиле позитивна 
оценка на писмениот испит а негативна оценка на 
практичниот испит се упатуваат на поправен прак-
тичен испит и по тоа на усмен испит. Овие испити 
се полагаат во еден од двата наредни испитни 
рокови. Ако во кои и да е од овие рокови канди-

датот не го положи испитот или неоправдано не се 
јави на испит се упатува да го повтори полагањето 
на целиот завршен испит. 

Член 18 
Членот 51 се менува и гласи: 
Против решението на испитниот одбор со ко ј 

кандидатот се упатува на поправен испит односно 
да го повтори целиот завршен испит не е допуште-
на жалба ниту приговор 

Член 19 
Точката б) на ставот 1 од членот 61 се менува 

и гласи: 
Кои кандидати не го положиле испитот и се 

упатуваат на поправен испит односно да го повто-
рат целиот завршен испит. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од јунскиот испитен рок на учебната 1962/63 година. 

Бр. 01-3831/1 
20 ноември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Трпе Јаковлевски, е. р. , 

206. 
На основа член 31 од Законот за специјалните 

училишта („Службен весник на НРМ" бр. 11/61), 
Советот за просвета на Н Р Македонија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО И НАПРЕДУВАЊЕТО 
НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИТЕ 

УЧИЛИШТА 

Член 1 
Оценувањето и напредувањето на учениците во 

специјалните училишта се врши според прописите 
за оценувањето и напредувањето на учениците во 
соодветните видови редовни училишта и други 
установи за воспитување и образование, доколку 
со овој правилник не е поинаку одредено. 

Член 2 
Оценувањето на учениците во специјалните 

училишта има за цел, покрај другото, да ја одре-
дува правилноста на методите на наставно-воспитна 
'работа како и да овозможи поправилен избор на 
идното занимање односно понатамошното образо-
вание на ученикот. 

Член 3 
При оценувањето на учениците во специјалните 

училишта што се попречени во психичкиот разви-
ток може да се отстапи од начелото на јавноста на 
оценувањето. 

Член 4 
При утврдувањето на оценките по одделни на-

ставно-воспитни области односно предмети, за оп-
штиот успех и за поведението на учениците во 
специјалните училишта што се попречени во пси-
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хичкиот развиток се зема предвид видот и степе-
нот на таа потеченост . 

Член 5 
Оценувањето на учениците во специјалните 

училишта за психички заостанати деца, по одделни 
наставно-воспглтни области односно предмети, за 
општиот успех и за поведение се врши со оценките 
„задоволува" и „не задоволува". 

Член 6 
Учениците во специјално основно училиште не 

можат да се упатуваат на поправен испит по оддел-
ни наставио-воспитни области односно предмети. 

Член 7 
Ученик на специјално училиште може да повто-

рува одделение односно клас двапати во текот на 
школувањето во одделно специјално училиште. Ако 
ученикот ни со овие повторувања не го заврши 
школувањето во одделно специјално училиште, на-
ставничкиот совет на училиштето ќе побара од ор-
ганот надлежен за категоризација на децата по-
пречени во физичкиот и психичкиот развиток да 
изврши ревизија на категоризацијата на ученикот 
и да го упати во друго соодветно специјално учи-
лиште. 

Ако органот за категоризација од претходниот 
став на овој член остане при истата категоризација 
и не го упати ученикот во друго специјално учи-
лиште, училиштето што побарало ревизија на ка -
тегоризацијата е должно да го задржи ученикот во 
училиштето но најмногу уште ДЕе учебни години. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на Н Р 
Македонија". 

Бр. 01-2468/2 
11 јули 1962 година 

Скопје 

Претседател 
иа Советот за просвета на НРМ, 

Трпе Јаковлевски, е. р. 

207. 
На основа член 31 од Законот за специјалните 

училишта. („Службен весник на НРМ" бр. .11/61), 
Советот за просвета на НР Македонија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И ДИСЦИПЛИН-
СКИТЕ МЕРКИ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО 

ПРИМЕНУВАЊЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИТЕ 
УЧИЛИШТА 

Член 1 
Доделувањето на пофалбите и наградите и 

применувањето на дисциплинските мерки спрема 
учениците во специјалните училишта се врши спо-
ред преписите за пофалбите, наградите и дисци-
плинските мерки во соодветните видови редовни 
училишта и други установи за воспитување и обра-
зование, доколку со овој правилник не е поинаку 
одредена 

Член 2 
При доделувањето на пофалбите и наградите 

и применувањето на дисциплинските мерки спрема 
учениците што се попречени во психичкиот раз-
виток, видовите на пофалбите и наградите односно 
дисциплинските мерки треба да одговараат нд ви-
дот и степенот на таа попреченост. 

Член 3 
Пред одредувањето на дисциплинските мерки 

спрема учениците во специјалните училишта орга-
нот што ја изрекува дисциплинската мерка е дол-
жен да го сослуша и мислењето на училишниот 
лекар и психолог. I 

Член 4 
Спрема учениците во специјалните училишта 

не може да се применува дисциплинска мзрка 
преместување на ученикот во друго училиште ниту 
исклучување од училиштето. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 01-2467/2 
11 јули 1962 година 

Скопје 
1 Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Трпе Јаковлевски, е. р. 

208. 
На основа член 168 од Општиот закон за п р о л -

етното („Службен лист на ФНРЈ" бр. 28/58) и 
точка 6 во склад со точка 13 од Упатството за ис-
питите за здобивање со степени на стручно обра-
зование на работниците на практична работа во 
стопанска организација („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 10/61), Советот за просвета на НРМ во соглас-
ност со Секретаријатот за труд на Извршниот совет 
донесува I 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СООДВЕТНИТЕ ВЕРИ-
ФИЦИРАНИ УСТАНОВИ ЗА СТРУЧНО ОБРА-
ЗОВАНИЕ КЕ ОРГАНИЗИРААТ ПОЛАГАЊЕ НА 
ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО СТЕПЕНИ НА 
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ШТО СЕ ОСПОСОБЕНИ СО ПРАКТИЧНА РА-

БОТА ВО СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Соодветните верифицирани установи за 
стручно образование организираат полагање на ис-
пити за здобивање со степени на стручно образо-
вание на работниците што се оспособуваат со прак-
тична работа во стопанска организација според 
одредбите на ова упатство. 

2. Како соодветни верифицирани установи за 
стручно образование во смисла на ова упатство 
се сметаат стручните училишта и училишните 
центри (во натамошниот текст: училишта) ако ги 
исполнуваат следните уелези: 
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а) ако во училиштето се подготвуваат кадри за 
занимањето и степенот на стручно образование за 
кое работникот што е оспособен со практична ра-
бота во стопанска организација (во натамошниот 
текст: работник) го полага испитот; 

б) ако училиштето има работилница во која 
практичната работа се изведува под непосредно 
раководство на стручен наставник и по пропиша-
ната наставна програма; 

в) ако училиштето е верифицирано со акт на 
Советот за просвета на НРМ. 

Дали се исполнети условите од претходниот 
став на оваа точка, по барање на училиштето, утвр-
дува Советот за просвета на НРМ во согласност со 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет. 

3. Испит за соодветен степен на стручно обра-
зование се полага пред испитна комисија на учи-
лиштето. 

, Испитни комисии се именуваат за оние зани-
мања и степени на стручно образование за кои 
училиштето подготвува кадри. 

Испитните комисии ги именува наставничкиот 
совет од редот на наставниците и други стручни 
лица. За секое занимање и степен на стручно обра-
зование се именува одделна комисија. 

4. Територијалната надлежност на испитната 
комисија се определува со актот од точката 2 став 
2 на ова упатство. 

5. Испитната комисија ја сочинуваат: претсе-
дател, стален член и повремени членови испиту-
вачи по соодветните предмети. 

На претседателот и членовите на испитната ко-
мисија им се определуваат заменици. 

Претседател на испитната комисија е по пра-
вило директорот на училиштето, а за членови се 
именуваат наставници и други стручни лица. 

Испитувачи за практичниот дел од испитот 
мораат да бидат висококвалификувани работници 
односно занаетчиски мајстори од соодветното за-
нимање и по правило со подолга пракса. Во не-
достиг на овие, за одделни занимања за испитувачи 
можат да се определат и инженери како и техни-
чари со подолга производна пракса односно соод-
ветни стручни лица со висока или виша спрема. 

6. Претседателот на испитната комисија рако-
води со испитната комисија и испитите, ја свикува 
комисијата и се грижи за целокупната работа на 
испитната комисија. 

7. Испитната комисија работи во полн состав. 
Испитувачот за одделен предмет има право и 

должност на член на испитна комисија само при 
испитувањето и оценувањето на предметот за кој 
е именуван. 

За предмети од својата струка испитувачи мо^ 
жат да бидат претседателот и стални от член. Во 
тој случај трет член на комисијата е испитувачот 
по практичната работа. 

Одлуката за покажаниот испитен резултат за 
секој кандидат се донесува со мнозинство на гла-
сови. 

8. Испитите за соодветен степен на стручно об-
разование во училиштето се полагаат во редовни 
испитни рокови. Испитните рокови ги определува 

наставничкиот совет по правило во месеците ја-
нуари, јуни и август. 

Распоредот на испитите во еден испитен рок го 
утврдува испитната комисија. 

9. За полагање на испит за стручно образо-
вание на степен на квалификуван, односно високо-
квалификуван работник, кандидатот поднесува 
писмена пријава преку претпријатието во кое е 
запослен до директорот на училиштето во кое ќе 
го полага испитот. 

Кандидатот кој е привремено незапослен при-
јавата ја поднесува преку соодветниот завод за 
запослување до директорот на училиштето во кое 
се пријавува за испит. 1 

Пријавата се поднесува најмалку 30 дена пред 
испитниот рок во кој кандидатот сака да го по-
лага испитот. 

10. Пријавата за полагање испит треба да ги 
содржи следните податоци: 

—; презиме, татково име и име; 
— дата и место на раѓањето; 
— школите што кандидатот ги завршил; 
— назив на стопанската организација во која 

е во работен однос, односно заводот за запослување 
при кој е на материјално обезбедување односно 
евиденција; I 

— занимање, струка и степен на стручно обра-
зование за кое се пријавува на испит; 

— испитен рок во кој бара да полага испит; 
— адреса на кандидатот. 1 
11. Кон пријавата за полагање испит, канди-

датот треба да ги приложи следните документи: 
— препис од решението со кое кандидатот е 

поставен на работното место за кое се бара стручна 
спрема на квалификуван односно на висококвали-
фикуван работник; 

— уверение за признавање стручна спрема на 
степен на квалификуван, односно висококвалифи-
куван работник за занимањето за кое се пријавува 
на испит. I 

12. Најмалку 15 дена пред испитниот рок, ис-
питната комисија на седница ги разгледува подне-
сените пријави и решава кои од пријавените кан-
дидати се допуштаат на испит, а кои се одбиваат. 

Решение во вид на краток заклучок се доне-
сува на самата пријава и писмено му се соопштува 
на кандидатот. 

Против решението на испитната комисија со 
кое не се допушта на испит кандидатот има право 
на приговор до наставничкиот совет на училиш-
тето во срок од 5 дена, сметано од соопштувањето 
на решението. ј 

Кандидатот што се допушта на полагање, пис-
мено се обавестува и за денот и местото кога ќе 
започне полагањето. 

13. Најмалку 10 дена пред полагањето претсе-
дателот на испитната комисија го утврдува распо-
редот за спроведување на закажаните испити. 

Еден примерок од овој распоред се доставува 
до управниот орган надлежен за труд на народниот 
одбор на општината односно околијата на чие под-
рачје се наоѓа училиштето, 
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14. Во однос на правото на полагање испит за 
здобивање со степени на стручно образование на 
работниците што се оспособени со практична ра-
бота во стопански организации, испитните про-
грами, начинот на полагањето на испитот, оцену-
вањето на успехот, администрацијата на испитите, 
издавањето на свидетелства односно дипломите, 
трошоците и надоместувањата и ослободувањето на 
кандидатите од полагање испити на одделни пред-
мети сходно се применуваат одредбите на глава III, 
VII, УШ, 1Х} X, XI и XII од Правилникот за пола-
гање испити за здобивање со степени на стручно 
образование на работниците што се оспособени со 
практична работа во стопанската организација 
(„Службен весник на НРМ" бр. 28/61). 

15. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 07-250/1 
11 јули 1982 год. 

Скопје 

Претседател 
на Советот за просвета на НРМ, 

Трпе Јаковлевски, е. р. 
Согласен 

Секретар за труд1 на ИС, 
Д-р Асен Симитчиев, е. р. 

Опасен дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-17647/1-62 година, ја 
одобри промената на фамилијарно^) име на Јова-
новски Горѓи, роден на ден 5 јули 1919 година во 
е. Еловец, Титоввелешка околија, од татко Давчев-
ски Димо и мајка Камкау така што во иднина (Џа-
мили јарното име ќе му гласи Давчевски. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11748/3-62 годинаЈ ја 
одобри промената на роденото име на Давчев* Јо-
сиф, роден на ден 8 септември 1947 година во е. 
Чашка, Титоввелешка околија, од татко Давчев 
Тодор и мајка Дана, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Стојанче. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17055/1 од 23 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената .на личното 
име на Мишевиќ Стојадин, роден на 30 ноември 
1939 година во град Белград, од татко Младен и 
мајка Даринка^ така што во иднина личното име 
ќе му гласи Петручев Стојан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ' \ (382) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20615/1 од 10 ноември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 

на Попов Душко, роден на 21 април 1954 година 
во Белград, НР Србија, од мајка Јованова Радмила, 
а усвоен од Попов Тодор и Попова Драга, обата 
од гр. Кочани, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Александар. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20532/1 од 23 ноември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Темелковски Кире? роден на 29 јануари 1957 
година во Битола, од мајка Михајлова Цвета, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Митко. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20342/1 од 10 ноември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Михајлова Марија, родена на 13 јули 1948 го-
дина во село Бучиште, Штипска околија, од татко 
Николаки и мајка Султана, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Ванѓа. > 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20254/1 од 10 ноември 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Штерјов Јаначко, роден на 9 февруари 1937 
година во село Пишица, Штипска околија, од татко 
Ташко и мајка Марија, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Михајлов Наке. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
иа НРМ, со решението бр. 20-18259/2 од 10 ноември 
1962 грдана, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Јованов Александар, роден на 2 ноември 
1933 година во село Курија, Титоввелешка околија, 
од татко Сарафко и мајка Павлина, така што во 
иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Иванов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (388) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16528/1 од 16 октом-
ври 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Ангова Шекерина, родена на 24 април 1948 
година во Скопје, од татко Горѓи и мајка Марика, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи Нина. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (389) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16512/1 од 9 октомври 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Мацовски Ратко, роден на 22 јуни 1925 година 
во Крива Паланка, Кумановска околија, од татка 
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Дејан и мајка Александра, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Раде. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (390) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
па НЕМ, со решението бр. 20-20330/1 од 14 ноември 
1002 година, ја одобри промената на роденото име 
на Митревски Смиле, родел на 11 август 1902 го-
дина во е. Градешница, Битолска околија, од татко 
Велјан и мајка Зора, така што во еднина роденото 
име ќе му гласи Трајко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (391) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16544 од 30 октомври 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Водановски Новев Јован, роден на ден 7 
ноември 1936 година во е. Слој штица, а сега живее 
во село Кременица, околија Битолска, од татко 
Б о б а н о в с к и Нове и од ма јка Богдановска Менка, 
така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќ е му 
гласи Димовски. 

Оваа промена в е ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (392) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16544 од 30 октомври 
19С2 година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Богдановска (Димитријовска) Петре Ми-
лица, родена на 10 ноември 1940 год. во с. Слојшти-
ца, а сега живее во село Кременица, околија Б и -
толска, така што во иднина фами ли ј арното име по 
мажот ќе и гласи Димовска. ! 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (393) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Кабровска Даница, од село Буково, Битолско, 
поднесе до овој суд тужба за развод на бракот 
против Станлеј Томас, од село Велушина, сега во 
неизвесност. Бидејќи тужениот Томас е во неиз-
весност и со непозната адреса, се поканува во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ" да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противен случај ќе му биде одреден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 353/61. 
I (383) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Согласно со решението на Народниот одбор на 

општината Кукуречани бр. 04-2064 од 9-УП-1962 
година, Земјоделската задруга „Златен клас" од 
е. Карамани, Битолско, е ставена во редовна ли-
квидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
задругата да ги измират своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно, по истекот на рокот, Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а за 
исправна ќе ја смета книговодствената состојба на 
задругата и спрема должниците ќе се покрене суд-
ска постапка. 

Од Ликвидационата комисија (1362) 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Ку ку речани бр. 04-2367 од 9-VII-1902 
год. Земјоделската задруга „Трајан Ацев" од е. 
Радобор, Битолска околија, е ставена во редовна 
ликвидација . 

Се покануваат должниците и поверителите на 
задругата да ги измират своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во рок од ЛО 
дена од денот на објавувањето на огласов. Во про-
тивно, по истекот на рокот? Ликвидационата ко-
мисија нема да признава никакви побарувања, а 
за исправна ќе ја смета книговодствената состојба 
на задругата и спрема должниците ќе се покрене 
судска постапка. 

Од Ликвидационата комисија (2359) 

КОНКУРСИ 
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ — 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ 

— Ортодонција еден наставник (редовен, вон-
реден професор, виши предавач, доцент или пре-
давач); 

— Детска превентивна стоматолог^а, еден нас-
тавник (редовен, вонреден професор, виши преда-
вач, доцент или продавач); 

— Дентална хирургија, еден наставник (редо-
вен, вонреден професор, виши предавач ^ доцент 
или предавач); 

— Вилична хирургија, еден наставник (редо-
вен, вонреден професор, виши предавач, доцент 
или предавач); 

— Болести на устата, еден наставник (редовен 
вонреден професор, виши предавач, доцент или 
предавач); 

— Ратна хирургијаЈ еден хонорарен наставник 
(редовен, вонреден професор, виши предавач, до-
цент или предавач); 

И. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ 
— Дентална протетика, еден асистент; 
— Дентал на пата л о ш ја, еден асистент; 
— Дентална превентивна стоматолог^ а, еден 

асистент; 



22 декември 1962 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Вр. 41 — Стр. 519 

ј — Дента дна хирургија, еден асистент; 
— Вилична хирургија, еден асистент; 
— Болести на устата, еден асистент; 
— Интерна медицина, три асистента; 
— Радиологија, еден асистент; 
— Хирургија, еден асистент; 
— Ортопедија, два асистента; 
— Гинекологија и акушерство, еден асистент; 
— Паталошка анатомија, еден асистент; 
— Неуропсихијатрија, еден асистент; 
— Оториноларингологија, еден асистент; 
— Патофизиологија, два асистента; 
— Физиологија, еден асистент; 
— Физиологија , еден асистент; 
— Педијатрија, два асистента; 
— Хигиена, еден хонорарен асистент. 
Кандидатите под точка I со пријавата треба да 

поднесат потребни документи предвидени за избор 
по чл. 170, 171 и 173 од Законот за високото школ-
ство на НРМ како и чл. 31 од Законот за јавните 
службеници, во колку не се во работен однос. 

Кандидатите под точка П треба заедно со при-
јавата да поднесат диплома за завршен факултет, 
куса биографија и евентуално список на научни 
трудови како и сите документи предвидени по чл. 
31 од Законот за јавните службеници, во колку не 
се во работен однос. 

Овој конкурс ќе трае месец дена од објавува-
њето. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Медицинскиот факултет — СкопЈе. (1536) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА 
СОЦИЈАЛНА РАБОТА — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнети работни места во 

Центарот за социјална работа во Куманово и тоа: 

1. Двајца социјални работници 
Кандидатите треба да имаат завршено виша 

школа за социјални работници и три години прак-
тика или средна школа за социјални работници со 
5 години практика. 

Молбите со куса биографија, како и докумен-
тите по чл. 31 од Законот за јавните службеници и 
потврда од органот каде се запослени дека имаат 
право на учество во конкурсот, да се достават до 
конкурсната комисија на Центарот за социјална 
работа во Куманово. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положај ната плата по Одлуката за положајните 
плати на Центарот. 

Овој конкурс има важност 15 дена од денот на 
објавувањето во „.Службен весник на НРМ". (1537) 

Управниот одбор на Заедницата на здравстве-
ните установи на НРМ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Секретар на Заедницата, 
9* Економиста-анаЈштичар^ 

3. Правник, 
4. Референт за типизација и опрема. 
Услови: 
— за работно место под бр. 1, треба да има ви-

сока или виша стручна спрема со над пет години 
работен стаж во здравствена установа или со сред-
ба стручна спрема и над десет години работен 
стаж, од кои на раководни места најмалку 5 години 
во здравствената служба; 

— под точка 2, завршен економски факултет 
со најмалку 5 години практика во струката; 

— под точка 3, завршен правен факултет со 
над 5 години практика во струката; 

— под точка 4, завршена виша или средна 
стручна спрема — висококвалификуван работник, 
кој ги познава медицинските електрични апарати. 

Конкурсот трае до 31 декември 1962 година, до 
кој датум ќе се примаат молби со потребните доку-
менти при Заедницата на ул. „Гуро Салај" бр. 5. 

Во случај да до одредениот рок не се пополни 
некое работно место, конкурсот трае до неговото 
пополнување. 

Плата по Правилникот за лични доходи на 
работниците во Заедницата. (1539) 

Конкурсната комисија при Управата на систе-
мот „Брегалница" Кочани 

р а е п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место еден рефе-

рент во набавна служба 

Кандидатот, за пополнување на ова работно 
место треба да ги исполнува следните 

у с л о в и : 
Да има завршено више економско училиште и 

да има проведено преку 3 години стаж во комер-
цијална или книговодствена служба, или да има 
завршено средно-економско училиште и најмалку 
5 години стаж во комерцијална или книговодствена 
служба. » 

Платата на примениот кандидат ќе му биде 
определена по Правилникот за плати на Дирекци-
јата за изградба на мелиоративните системи во 
НРМ. 

Стан не е обезбеден. 
Молбите таксирани со 50 динари таксена марка 

се поднесуваат до Конкурсната комисија при Упра-
вата на системот „Брегалница" — Кочани, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

Во случај предвиденото работно место да не се 
пополни во предвидениот рок, конкурсот останува 
отворен до пополнувањето на истото. 

Кандидатите кои за прв пат стапуваат во јавна 
служба, со молбата треба да ги приложат и пред-
видените документи по чл. 31 од ЗЈС, а кандида-
тите во работен однос, согласност од установата 
дека можат да конкурираат за пополнувањето на 
ова работно места (153$) 
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СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР — 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за преизбор на: 

1. еден научен соработник во Одделот за на-
родна книжевност, 

2. еден асистент во Одделот за народна музика 
и кореографија, 

3. еден асистент во Одделот за народна ликовна 
уметност. 

Кандидатите да ги исполнуваат условите по чл. 
55 и 63 од Законот за организација на научната 
работа. 

Конкурсот ќе трае до 18. I. 1963 година. (156Ј) 

Учителската школа „Никола Карев" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место СЕКРЕТАР 

на Школата 

Услови: а) Кандидатите треба да имаат завр-
шена виша управна школа, над 5 години стаж во 
управна струка и положен стручен испит; 

б) Завршено средно образование — учителска 
школа над 10 години служба во администрација и 
положен стручен испит. 

Плата по Законот за јавните службеници и 
Правилникот на Школата. 

Конкурсот е отворен до пополнување на ра-
ботното место. 

Молбите таксирани со 50 динари такса со по-
требните документи по чл. 31 од ЗЈС и документите 
за работен стаж да се предадат во Школата. (1564) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението бр. 03-13942 од 24.Х.62 

година, донесено од Одделението за општа управа 
на Народниот одбор на општината Кале — Скопје 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 7 под реден бр. 12, 
установата под назив: Станбена заедница — Бутел, 
со седиште во населбата Бутел. 

Предмет на работењето на установата е: 
1) да гл олЈГЈЛиз-.фа и унапредува комуналии-

те, стопанските, социјалните, здравствените, вос-
питните и други дејности и служби кои непосред-
но служат на семејствата — домаќинствата и за-
доволување на работниот човек и неговите секој-
дневни животни потреби; 

2) организира и дава помош на запослените 
жени и фамилии во издигање и воспитување на 
децата; 

3) ги унапредува и организира сите видови 
дејности што помагаат во водење на домаќинството; 

4) се грижи за заштитата и чување! о на децата 
на кои им е потребна општествена помош, исто та-
ка заштитува и други лица на кои им е потребна 
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помош како на пр.: на куќните совети, на граѓа-
ните во работите за унапредуван^ ^а зградите и 
нивните фондови, како и за одржување на згра-
дите. 

Установата е основана со решението бр. 
05-1663/1 од 24. IV. 1961 година од Народниот одбор 
на општината Бутел. 

Со установата управува советот на станбената 
заедница и претседателот на советот Сотир Груев-
ски. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Народниот одбор на општината Кале 
— Совет за станбени прашања — Скопје, 

Од Народниот одбор на општината Кале — 
Скопје. (1423) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Пехчево бр. 03-735/1 од 14 јуни 1932 
година е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање, установата под назив: 
Дом за народно здравје — Пехчево. Предмет на ра-
ботењето на домот е: вршење на амбулантско! 
прегледи, интервенции (инекции, преврски и др.), 
мали лабораториски прегледи, задолжителна пре-
вентива, вадење, лекување, пломбирање, наместу-
вање на заби, изработка на навлаки, мостови и 
протези, изведување на пороѓаи, советување на 
бремени жени, како и промет со лекови. 

Домот е основан од Народниот одбор на општи-
ната Пехчево, со решението бр. 111 од 12.1.1956 
година. 

Со Домот управуваат Советот на домот, управен 
одбор и управникот, а ќе го потпишуваат управ-
никот д-р Иван Георгиев и благајникот Секулов-
ски Јордан. 

Орган надлежен за работите и задачите на До-
мот е Отсекот за општа управа и општествени 
служби на Народниот одбор на општината Пехчево. 

Бр. 03—735 од Народниот одбор на општината 
Пехчево. (1479) 

Народниот одбор на општината — Отсек за 
општествени служби — Крушево, согласно со ре-
шението бр. 05-2974/1 од 6-Х1-1962 година, изврши 
нов упис во регистарот на здравствените установи 
на страна 1 под ред. бр. 1 и го запиша следното: 

За потписници и застапници на Здравствената 
станица со стационар — Крушево се назначени 
д-р Хиџа-Лега Мате, управник на установата, и 
Лазески Сотир, книговодител на установата, двај -
цата од Крушево. 

Од Народниот одбор на општината Крушево. 
(1461) 

Народниот одбор на општината Отсек за опште-
ствени служби — Крушево, согласно со решение-
то бр. 05-о012/1 ОД 6-Х1-1962 година, изврши нов 
упис во регистарот на здравствените установи на 
страна 10 под реден бр. 2 и го запиша следното: 
За потписници и застапници на Градската аптека 
— Крушево се назначени Ѓонда Загорка, управник 
на установата, и Качу јани Џоџа, фармацеуте™ 
техничар, двајцата од Крушево. 

Од Народниот одбор на општината Крушево. 
(1462) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1-1962 година на страна 187, реден бр. 5 е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Претпри-
јатието за јавен аутотранспорт „Јастреб" од Стру-
мица и за натака ќе гласи: Претпријатие „Тран-
шпед" — Македонија — Струмица. 

Промената на фирмата е запишана во реги-
старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Струмица бр. 03-6101/1 од 23-Х 
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 12/5° (309) 

окружниот стопански суд во Скопје објавува 
деки во регистарот на задругите на 15-11-1902 го-
дина и:? дра на 71, реден бр. 3 е запишано след-
ното: Димитар Ганев Димитров, досегашен претсе-
дател на Земјоделската задруга „Летни врв" од е. 
Три Води, Штипско, е разрешен од должност. На 
негово место за управник е назначен Петруш Де-
винишов Божинов, кој е овластен да ја претста-
вува и потпишува задругата. 

Промената на управникот е запишана во ре-
гистарот врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Струмица бр. 03-3653/1 од 
17-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 33/62. (310» 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1-1962 година на страна 149, реден бр. 3 е запи-
шано следното': Се проширува предметот на рабо-
тењето на Дистрибутивното претпријатие од Стру-
мица, кое се состои од следните стопански деј -
ности: 

1. производство и дистрибуција на електрична 
енергија; 

2. изградба на 10 кв далноводи, монтажа на 
10 кв трафостаници и инсталатерски услуги. 

Проширувањето на дејностите е одобрено со 
решението на Народниот одбор на општината Стру-
мица бр. 03-5523/1 од 14-ХП-1961 година. , 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 212/61. (312) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1-1902 година на страна 228, реден бр. 7 е запи-
шано следното: Јанков Богослав, досегашен ди-
ректор на Услужното машинско претпријатие за 
механизација на селското стопанство „Прогрес" од 
Струмица, е разрешен од должност. На негово ме-
сто за директор е назначен Гарванлиев Кочо, кој 
е овластен да го претставува и потпишува прет-
пријатието. I 

Промената на директорот е запишана во ре-
гистара г врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Струмица бр. 01-5981/1 од 24-
Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 214/61. ^ (313) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 335, страна 883 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Саат Кула — Скопје под бр. 03-15321 од 
31-У-1961 година на Аутотракепортното претпри-
јатие за превоз на патници и стока „Пролетер" — 
СкопЈе се проширува дејноста во иднина и со: 
може да врши други услуги — поправка на сите 
видови превозни средства (автобуси, камиони, леки 
коли и ел.), како и поправка на делови од истите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 408/61. (315) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на пратприз ати јата и дуќаните 
под рог. бр. 555, страна 117, свеска II е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Идадија — СкопЈе под бр. 
04-1!ЗСЗ/1 од 16-11-1962 година Услужно електро-
н и к а латерската задруга „Елан" од Скопје го ме-
нува седиштето од ул. „Питу Гули" бр. 55 на ули-
ца „275" Б. Б. (во работните простории на Задру-
гата „Паравод" — Скопје)-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 171/62. (316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
пол рег. бр. 31, страна 81, свеска I е запишано 
судното : Досегашниот директор на Трговското 
претпријатие на големо „Ангроснабдител" од Ку-
маново, со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово под бр. 19040/1 од 4-Х1-1961 го-
дина, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Ку-
маново под бр. 4098/1 од 24-11-1962 год. Борко Мак-
симовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите потписници Петковска Бранка 
и Глигор Крстев, сметано од 10-111-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 172/62. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 672, страна 901 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје под бр. 14309 од 11-ХИ-
1901 година седиштето на Трговското претпријатие 
увоз-извоз „Кооператива" од Скопје се преместува 
од ул. „Маршал Тито" бр. 43 на улица „99 бис" 
бр. 8. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 134/62. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 691, страна 1037, свеска И е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 
03/1-13144 од 9-Х1-1901 година е одобрено консти-
туисањето на Трговското претпријатие за откуп и 
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промет со сите видови дефектни стоки од сите 
производни гранки на големо и мало „Фелер" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 142/62. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, свеска I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово под бр. 04-12456 од 
23-1Х-1861 година е одобрено конституирањето на 
Трговското претпријатие за промет на големо и 
мало со текстил и кожна галантерија „Једак" — 
Тетово. 

Исто така и досегашниот в. д. директор Алек-
сандар Петровски, со решението на Народниот од-
бор на општината Тетово под бр. 01-2831 од 27-Н-
1962 година, е назначен за директор и како таков 
во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува претпријатието, сметано од 16-Ш-1962 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 179/62. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 97, страна 229 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговското претпријатие „Шар" од Гости-
вар, бидејќи со решението на Народниот одбор на 
општината Гостивар под бр. 4258 од 10-УН-1961 год. 
е припоено кон Трговското претпријатие за про-
мет со мешани стоки „Маврово" од Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 190/62. (333) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ва претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар под бр. 4253 од 10-УП-1961 го-
дина кон Трговското претпријатие за промет со ме-
шани стоки „Маврово" од Го« тивар се припојува 
Трговското претпријатие „Шар" од Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 189/62. (334) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 106, страна 295 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговското претпријатие за текстил, га-
лантерија и намештај на мало „Ткаенина" од Ку-
маново, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Куманово под бр. 2980/1 од 29-1-1962 
година е припоено кон Трговското претпријатие за 
текстил, галантерија, кожи, гуми, парфимерија и 
др. на мало „Текстилпромет" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 191/62. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 54, страна 139 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-

штината Куманово под бр. 2980/1 од 29-1-1962 го-
дина кон Трговското претпријатие за текстил, га-
лантерија, кожи, гуми, парфимерија и др. на мало 
„Текстилпромет", Куманово, се припој зива Тргов-
ското претпријатие за текстил, галантерија и на-
мештај на мало „Ткаенина", Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 192/62. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци под бр. С1-8762 од 18-Х-1961 
година дејноста на Индустриското производно прет 
пријатне „Таан алва" од Кавадарци во иднина се 
проширува и со производство на сода-вода. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 182/62, (339) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претлриј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 146, страна 393 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните „Лабораторија" импорт — претпријатие за 
промет со лабораториски, хемиско-технолошки и 
медицински апарати и прибор — Скопје, бидејќи со 
решението на Народниот одбор на општината Ида-
дија Скопје под бр. 2896 од 19-11-1962 год. е при-
поено кон Претпријатието за фотооптички услуги 
и трговија „Фотоцентар" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 186/62. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 55, страна 161 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје под бр. 2896 од 19-11-
1902 година кон Претпријатието за фотооптички 
услуги и трговија „Фотоцентар" — Скопје е при-
поена „Лабораторија" импорт — претпријатие за 
промет со лабораториски, хемиско-технолошки и 
медицински апарати и прибор — Скопје. 

Исто така со решението бр. 04-2536/1 од 20-11-
1962 година на Народниот одбор на општината 
Ида ди ја — Скопје и дејноста на Претпријатието 
за фотооптички услуги и трговија „Фотоцентар" 
— Скопје во роднина се менува и ќе гласи: промет 
на големо и мало со* фотооптички апарати, мате-
ријали и прибор, геодетски и мерни инструменти 
и апарати, лабораториски апарати, прибор и хеми-
калии, хемиско-технолошки апарати и прибор, ме-
дицински апарати и прибор, апарати, инструменти, 
ситен прибор и хемикалии за забарство, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 185/62. (343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот Ца задругите под рег. бр. 113, 
страна 471 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Пет-
ре Ѓорчев" од село Попадија, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Чашка 
под бр. 03-834/1 од 19-111-1962 година е припоена 
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кон Земјоделската задруга „Бистра" од село Сте-
панци, Титоввелешко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 195/62. (345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98, 
страна 363 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Чашка 
бр. 03-834/1 од 19-111-1962 година кон Земјодел-
ската задруга „Бистра" од село Степанци се при-
појува Земјоделската задруга „Петре Ѓорчев" од 
село Попадија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 196/62. (346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 99, страна 267, свеска I е запишано 
следното: Досегашниот потписник на Фабриката за 
бетонски производи „Карпош" од Ѓорче Петров, 
Аврамов ски Глигоров Симо, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на стопанско-сметководниот 
сектор на Фабриката за бетонски производи „Кар-
пош" од Ѓорче Петров е назначен со конкурс Тома 
Михајло Ничота. Тој фабриката ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници в. д. 
директорот Штимац Душан, градежен инженер, 
Димовски Тодор, шеф на градежната оператива, 
Траполски Петар, ш е ф на финансиското книговод-
ство, сметано од 24-111-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 202/02. (353) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 286, страна 835, свеска I е запишано 
следното: Досегашниот дирѕктор на Претприја-
тието за обработка на тутун — Гевгелија инж. 
Митко Николов Дебников, со решението на Народ-
ниот одбор па општината Гевгелија под бр. 01-
5940/1 од 3-Х1-1961 година, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Гевгелија под бр. 5939 од 25-ХП-1961 година 
Александар Малев. Тој претпријатието ќе го пот-

пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со Кирил Караѓозов, сметано од 
22-111-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 193/62. (355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
де ка во регистарот на задругите под рег. бр. 71, 
страна 283 е запишано следното: Иван Костовски, 
досегашен управник на Земјоделската задруга 
„Вардар" од село Брвеница, Тетовска околија, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За в. д. управник на задругата е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Те-
тово под бр. 01-2896 од 27-111-1962 год. Светислав 
Ивановски. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето со стариот регистриран потписник Е в т и н о в -
ски Васил, ш е ф на сметководството, сметано од 
19-111-1962 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 181/62. (348) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, 
страна 67 е запишано следното: Лазо Сандевски, 
досегашен управник на Земјоделската задруга 
„Изворски" од село Богданци, е разрешен од долж 
ност и му престанува правото за потпишување. 

Исто така им престапува правото за потпишу-
вање и на пом. книговодителот на задругата Ристо 
Андов и на Алекса Ѓ>ров, ш е ф на сметководството. 

За управник на задругата е назначен Мирчо 
Џочксв. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето со 
ноЕоназначените потписници Алекса Ѓуров, рефе-
рент по кредити и инвестиции, Михаил Шарлан-
џиев, шеф на сметководството, и Александар Шао-
каров, сметано од 10-1-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 39/62. (356) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Уверение за отпуст од државјанството на 

ФНРЈ бр. 12-17537/59 год., издадено од ДСВР на 
НРМ — Скопје на име Шабанов Зија Јашар и 
Селвет, е. Милино, Св. Николе. (3300) 

Уверение за отпуст од државјанството на Ф Н Р Ј ' 
бр. 12-17763/59 год., издадено од ДСВР на НРМ — 
Скопје на име Абазова Лиман Барије, е. Милино, 
Св. Николе. (3301) 

Свидетелство за завршена IV година учителска 
школа, издадено од Учителската школа во Битола 
на име Милева Методиева Јаноска, е. Слепче — 
Битолско. (2553) 

Свидетелство за завршена I година учителска 
школа на име Милева Методиева Јаноска, е. Слеп-
че — Битолско. (2654) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Пара С. Зеновска , е. Цапари, Би-
толско. (2655) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Васко Јанкуловски, ул. „Цоне Ва-
силев" бр. 18 — Битола. (2636) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Стеван Ддагутлн Петровиќ, е. 
Бедиње, Кумановско. (2657) 

Свидетелство бр. 180 од 29-У1-1959 год. за за-
вршена музичка школа, издадено од Музичката 
школа во Суботица на име Иван С. Илиќ, е. Та-
бановце, Кумановско. (2ој8) 

Здравствена легитимација бр. 72081, издадена 
од ЗСО — Битола на име Мазес Фикри Муста-
фовски, ул. „Тр. Белев" бр. 20 — Битола (26а0) 

Свидетелство бр. 184 од 6-У1-1960 год. издадено 
од Осумгодишно^ училиште „Петре Поп Арсов" 
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— Богомила на име Бошко Данев Тодевски, е. Бо-
гомила, Титоввелешко. (2661) 

Работна книшка бр. 2118/55, издадена од На-
родниот одбор на општината Дебар на име Есат 
Амит Черкези, е. Врбјани, Гостивар. (2662) 

Здравствена легитимација бр. 607, издадена од 
ЗСО — Берово на име Тодор Китанчеаски, ул. 
„Партизанска" бр. 7 — Радовиш. (2663) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Бошко Тасев, ул. „14 бригада" бр. 
5 — Кочани. (2654) 

Индекс бр. 174 за вонреден студент при Сто-
матолошкиот факултет — Скопје на име Бојка 
Ризо Велева, ул. „М. Гинова" бр. 11 — Титоз 
Велес. (2365) 

Здравствена легитимација бр. 13350, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Хилмије К. Камбери, 
е. Камењане, Тетовско. (266о) 

Здравствена легитимација бр. 15269 на име л е -
бибе Илми Мурати, е. Камењане, Тетовско. (2667) 

Работна книшка бр. 1715, издадена од Народ-
ниот одбор на опшгината Саат Кула — Скопје на 
име Јордан ѓорѓиев Ефремов, ул. „М. Тито" бр. 71 
Виница — Кочани. (2668) 

Здравствена легитимација бр. 1165, издадена од 
ЗСО — Радовиш на име Блажо Костадинов Калеш-
ков, е. Загорци — Радовиш. (2669) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елица Николовска, Скопје. (2670) 

Здравствена легитимација бр. 25001, издадена 
од Испоставата на ЗСО — Рожој, Иванград на име 
Саит Муриќ, Скопје. (2671) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Врста Н. Настева, Скопје. (2672) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџеб Д. Абазов, Скопје. (2673) 

Свидетелство за завршена I година занаетчиско 
училиште, издадено од Занаетчиското училиште 
во Скопје ва име Благоја Тасевски, Ѓорче Петров. 

(2674) 
Дозвола за држење и носење на оружје ред. 

бр. 709, издадена од СВР — Скопје на име Славко 
Ј. Чиповски, Скопје. (2675) 

Диплома за завршено Средно техничко учи-
лиште-Електро отсек, издадена од Средното тех-
ничко училиште-Електро отсек — Скопје на име 
Љубомир Размовски, Охрид. (2676) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Столевска, Скопје. (2577) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нације Рамадани, Скопје. (2678) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Куманово на име Јахи Г. Рамадани, Скопје. (2679) 

Оружен лист бр. 686, издаден од СВР — Скопје 
на име Александар Т. Георгиевски, е. Г. Лисиче, 
Скопје. (2680) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Сефедин Ештрефи, е. Трубарово, 
Скопско. (2631) 

Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ 
бр. 12-22902/1-59 на име Хилмо Аземов Мујковиќ, 
е. Житоше, Битолско. (2632) 

Свидетелство за положен испит за раководи-
тел на парни котли — ложач на име Шабан Ј. 
Алијевски, Скопје. (2683) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наум Петковски, Скопје (2684) 

Полиса за осигурување бр. 148133 на сума од 
27.000 дин., издадена од Осигурителниот завод — 
Скопје на име Глигор И. Новаков, Скопје (2685) 

Воена буквица на име Тоде Митревски, е. 
Брденик, Битола. (2686) 

Работна книшка бр. 5161/58, издадена од НО 
на општината Куманово на име Трајан Славков 
Колевски, ул. „Кирил и Методија" бр. 23 — Ку-
маново. (268'') 

Здравствена легитимација бр. 5329, издадена од 
ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име Бона 
Васева Стоичева, ул. „Партизанска" бр. 16 — Кр 
Паланка. (2638) 

Здравствена легитимација бр. 13295, издадена 
од ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Сандо 
Јованов Станковски, е. Псача, Кр. Паланка. (2689) 

Здравствена легитимација бр. 7075, издадена од 
ЗСО — Дебар на име Агим Пачуку, Дебар. (2690) 

Здравствена легитимација на име Спиро С. Ко-
цески, ул. „Карадникева" бр. 3 —• Кичево. (2691) 

Здравствена легитимација бр. 16954, издадена 
од ЗСО — Гевгелија на име Ристо Ј . Костадинов, 
ул. „Ванчо Прке", Гевгелија. (2632) 

Здравствена легитимација бр. 93407, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Салија »Казилкоски, е. 
Лабуниште, Охридско. (2693) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6836, 
изд адена од ЗСО — Прилеп на име Боге Илиев 
Пишлески, е. Бучин, Битолско. (2694) 

Диплома издадена од Учителската школа „Бр. 
Миладинови" — Битола во учебната 1953/54 год. 
на име Роксани Делова, ул. „Нико Фуидоли" бр. 
8 — Битола. (289.5) 

Оружен лист бр. 105, издаден од СВР — Ку-
маново на име Благој ѓорѓиев Димитров, ул. „Пла-
нинска" бр. 8 — »Кратово. 

Земјоделска здравствена легитимација бр 717/430 
издадена од ЗСО — Испостава — Македонски Брод 
на име Стојмир ѓорѓиев Павловски, е. ЦрешневоЈ 

Кичево. (2697) 
Свидетелство за завршен III клас гимназија, 

издадено од Училиштето „Јосиф Јосифовски" — 
Гевгелија на име Нада Андонова Џиџева, ул. 
„Јане Сандански" бр. 4 — Гевгелија. (2698) 

Здравствена легитимација бр. 7363, издадена од 
СВ. Николе на име Ел шани Јонуз, е. Милино, Св. 
Николе. (2693) 

Работна книшка бр. 264800/220, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Белград на 
име Јелица Арсиќ, Скопје. (2700) 

Здравствена легитимација бр. 145371, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Христина Лазарева, 
Скопје. (2701) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојче Кметовски, Скопје. (2702) 

Здравствена легитимација бр. 4537 на име Ју -
гослав Синановиќ, ул. „Климент Охридски" бр. 7 
— Битола (2703) 

Свидетелство за завршено IV одделение проз 
учебната 1954/55 год., издадено од Училиштето во 
село Горно Крушје на име Рада Иваноска, ул. 
„Бл. Николовски" бр. 22 — Прилеп. (270 У 
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Работна книшка на име Владо А. Крстевски, 
е. Опаје, Кумановско, (2703) 

Работна книшка бр. 11732, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Титов Велес на име 
Јордан Славков Темелков, ул. „Коле Цветков" бр. 
33 — Титов Велес. (2706) 

Свидетелство бр. 42 за завршен III клас сред-
но земјоделско училиште на име Марија А. Пеј-
чева, Средно зем. училиште, Тетово. (2707) 

Здравствена легитимација на име Тодор Н. И-
лиевски, станбена зграда 4 — Тетово. (2708) 

Здравствена легитимација бр. 2545 на име 
Марија Алексиќ, Тетово. (2709) 

Здравствена легитимација бр. 1421 на им«* 
Димитар Васил ов Чамински, е. Владимирово, Бе-
рово. (2710) 

Здравствена легитимација бр. 21133, издадена 
од ЗСО — Филијала — Кочани на име Николчо 
Сандев Стоилков, е. Зрновци, Кочани. (2711) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1764, 
издадена од ЗСО — Радовиш на име Јана Ефти-
мова Петрова, е. Ораовица, Радовиш. (2712) 

Работна книшка бр. 336568/3929, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на 
име Станика Славковић Скопје. (2713) 

Работна книшка бр. 838845/7542, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на 
име Нухи Рама, Скопје. (2714) 

Здравствена легитимација бр. 180970, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ејуп Таири, е. Балиќ, 
Урошевац. (2715) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Урошевац на име Ејуп Та-
ири, е. Балиќ, Урошевац. (2716) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатиме Дураку, Скопје. (2717) 

Здравствена легитимација бр. 73102 издадена 
од ЗСО — Сомбор на име Марица Спасиќ, е. Б у -
тел, СКОПСКО. (2718) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Пирот на име Верица Кирова, Скопје. (2719) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Марија Димитрова, ул. „Далматин-
к а " бр. 78 — Битола. (2720) 

Здравствена легитимација бр. 9439, издадена 
од ЗСО — Битола на име Лена Прчевска, е. Бу-
ково, Битолско. (2721) 

Здравствена легитимација бр. 19539, издадена 
од ЗСО — Битола на име Иванчо Г. Стефановски, 
ул. „Беласица" бр. 19 — Битола. (2722) 

Сообраќајна дозвола за камион марка „Доч" 
рег. бр. Б-1У-14-76, издадена од СВР — Битола на 
Трговското прет. „Искра" — е. Кривогаштани, Б и -
толско. (2723) 

Здравствена легитимација бр. 1535, издадена од 
ЗСО — Струга на име Беџет Биџану Камбер, е. 
Заграчани, Струга. (2724) 

Здравствена легитимација бр. 8355, издадена од 
ЗСО — Радовиш на име Станко Стоименов, ул. 
„Плачковица" бр. 49 — Радовиш. (2725) 

Работна книшка бр. 1289, серија бр. 310042, из-
дадена од Прилеп на име Миливоје Иванов Та-
лески, е. Слепче, Битолско. (2726) 

Здравствена легитимација бр. 5097, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Савка Петковска, е. 
Драгоманце, Кумановско. (272 7) 

Свидетелство бр. 32/61, издадено од Трговска-
та школа во Тетово на име Енвер Шаќири, УП. 
„Железничка" бр. 10 — Тетово. (2728) 

Воена книшка на име Јаиш Харуна Јаиши, е. 
Шипковица, Тетово. (2729) 

Воена книшка на име Петар Тодор Спасев-
ски е. Вујковци, Скопско. (2730) 

Здравствена легитимација бр. 8290, издадена од 
ЗСО — Испостава — Делчево на име Фидана Ор-
лова, е. Истевник, Делчево. (2731) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Стојанка Б. Наумовска, е. Ко-
шино, Прилеп. (2732) 

Воена книшка на име Трајко Станојко Митев-
ски, е. Нежилово, Кратово. (2733) 

Работна книшка бр. 8529, серија бр. 159843, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Куманово на име Младен Т. Михајловски, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 40 — Куманово. (2734) 

Решение за прием во државјанство на ФНРЈ 
и НРМ издадено од Државниот секретаријат за 
внатрешни работи на НРМ през 1951 год. на име 
Б л а ж е Ванев Волчевски, ул. „Иво Рибар Ло да" 
бр. 2 — Охрид. (2735) 

Работна книшка бр 7279, серија бр. 122060, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Титоград на име Мислим Зеќири Мустафаи, е. 
Врбјани, Гостивар. (2736) 

Работна книшка рег. бр. 52, серија бр. 101684, 
издадена од НО на општината Маврово ка име 
Абдул Арслани, е. Требиште, Тетовско. (2737) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1390, 
издадена од ЗСО — Радовиш на име Донка М. 
Николова, ул. „Гоце Делчев" бр. 93 — Радовиш. 

(2738) 
Работна книшка бр. 22354/54, издадена од Б и -

рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Миодраг Калиќ, Скопје. (2739) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Костадинка Давчева, Скопје. (2740) 

Дозвола за носење на оружје рег. бр. 1008, из-
дадена од СВР — Скопје на име Адем Јануз Зу бе-
ров ски, Скопје. (2741) 

Здравствена легитимација бр. 246629, издаде-
на од ЗСО — Скопје ка име Стојан Ниниќ, Ско-
пје. (2742) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје ка име Павле Коцевски, Скопје. (2743) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Петар А. Лазовски, Скопје. (2744) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Петар, Бисерка, Грозданка и Лазо 
сите Лазовски, Скопје. (2745) 

Индекс бр. 2956, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Часлав Радовиќ, Скопје. 

(2746) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Живко Пирковиќ, Скопје. (2747) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 4058, 

издадена од ЗСО — Испостава — Крушево на 
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име Добре Душанов Петрески, е. Растојда, Кру-
шево. (2748) 

Здравствена легитимација на име ѓурѓа Срби-
носка, ул. Ленин" бр. 32 — Прилеп. (2749) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Роска А. Јоневска, ул. „Киро 
Фетак" бр. 28 — Куманово. (2750) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1337, 
издадена од ЗСО — Испостава — Кратово на име 
Гане Љубенов Дончев, е. Сакулица, Кратово. (2751) 

Работни книшка бр. 144792, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Кр. Паланка на име 
Стеван Дејанов Мацев, Кр. Паланка. (2752) 

Здравствена легитимација бр. 14765, издадена 
од ЗСО — Штип на име Александар Стојанов, ул. 
„Партизанска" — Штип. (2753) 

Здравствена легитимација бр. 2967, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Киро Филков, е. Чеши-
ново, Кочани. (2754) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Петар Петровски, 
е. Шишево, Ѓорче Петров. (2755) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Николовска, Скопје. (2756) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Митре С. Јованов-
ски, с. Брнарци, Скопско. (2757) 

Работна книшка рег. бр. 38, серија бр. 286909, 
издадена од НО на општината Чашка на име Софка 
Петрушева, Скопје. (2753) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Васиќ, Скопје. (2759) 

Здравствена легитимација бр. 231563, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Стојан Костовски, 
Скопје. (2760) 

Свидетелство за завршена Ш година стопанско 
училиште, издадено од Стопанското училиште „К. 
Рацин" — Битола на име Цветанка Владова Се-
кулова, ул. „Дебар" бр. 100 — Битола. (2761) 

Свидетелство за положен завршен испит ква-
лификуван работник — мета ло стругар бр, 165/59 
на име Борис Палашевски, ул. „Царчов камен" 
бр. 2, Битола. (2762) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Осумгодишно^ училиште во е. Псача на име Ста-
мен Петрушев Стефановски, ул. „Карло Маркс" 
бр. ИО — 'Куманово. (2763) 

Работна книшка бр. 12185 на име Томислав 
Диме Пановски, ул. „Славе Петков" бр. 82 — Титов 
Велес. (2764) 

Здравствена легитимација бр. 746, издадена од 
ЗСО — Титов Велес на име Соња Темелкова ул. 
„М. Горки*4 бр. 166 — Титов Велес. (2765) 

Здравствена легитимација на име Слободанка 
Николова, Титов Велес. (2766) 

Здравствена легитимација бр. 4377, издадена 
од ЗСО — Битола на име Методија Н. Младенов, 
ул. „Гостивар" бр. 7 — Битола. (2767) 

Здравствена легитимација бр. 54021, издадена 
од ЗСО — Битола на име Киро В. Велевски, ул. 
„Сутјеска" бр. 8 — Битола. (2768) 

Работна книшка рег. бр. 168, серија бр. 081337, 
издадена од НО на општината Мориово, с. Мана-

стир на име Стојан П. Рошкоски, ул. „К. Рацин" 
бр. 1 — Прилеп. (2769) 

Здравствена легитимација бр. 1401 на име Мине 
Кипров Јакимовски, с. Девич, — Кичево. (2771) 

Здравствена легитимација бр. 46280, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Соња Бошкова Косто-
ска, ул. „Марксова" бр. 2 — Прилеп. (277С) 

Работна книшка рег. бр. 3317, серија бр. 2А8812, 
издадена од НО на општината Ресен на име Спасе 
Ѓорѓиев Василевски, с. Стење, Ресен. (2772) 

Здравствена легитимација бр. 488, издадена од 
ЗОО — Штип на име Милован П. Васил зв, 
Штип. (2773) 

Здравствена легитимација бр. 22238;38, изда-
дена од ЗСО — Штип на име Симеон Д. Донев, 
ул. „Васил Доганџићи" бр. 43 — Штип. (2774) 

Здравствена легитимација бр. 6359, издадена 
од ЗСО — Штип на име Динка Талевски, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 24 — Штип. (2775) 

Здравствена легитимација бр. 797, издадена од 
ЗСО — Берово на име Спаско Ѓеров Мавродиев. 
ул. „Брегалничка" бр. 10 — Делчево. (2776) 

Здравствена легитимација бр. 69568 на име Р а -
дивоје С. Буковиќ, В. П. 3982-1 — Демир 
Капија. (2777) 

Свидетелство за завршено ГУ одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Костинци на 
име Борис Јанески, е. Костинци — Прилеп. (2778) 

Воена буквица бр. 260, издадена од Инженер-
о н одред Бељи Поток — Београд на име Шериф 
Ешреф Ганија, е. Лисец, Тетовско. (2779) 

Здравствена легитимација на име Елез Елези, 
ул. „Вардарска" бр. 65 — Тетово. (278С) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осумгодишното училиште „Братство" 
е. Челопек на име Лазар Ангелкоски, ул. „ЈНА" 
бр. 16 — Тетово. (2781) 

Воена легитимација на име Борис Јонче Ј а -
чевски, е. Лисолај, Битола. (2782) 

Здравствена легитимација бр. 66880 на име На-
зифе Усеиновска, ул. „Кајмакчалан" бр. б — Би-
тола. (2783) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Пробиштип на име Спасена С. Малинова, е. Кркља, 
Кр. Паланка. (2784) 

Здравствена легитимација бр. 10688, издадена 
од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име 
Ратка Сандева Јовановска, е. Градец, Кр. Па-
ланка. Ѓ2785) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Гордана Ристо Шарланџиева, 
ул. „М. Тито" бр. 220 — Гевгелија. (2786) 

Здравствена легитимација бр. 7494 на име Ристо 
Алексов, с. Раштани, Титов Велес. (2787) 

Работна книшка бр. 282, издадена од НО на 
општината Маврово на име Гани Рустема Ислами, 
с. Врбјани, Гостивар. (2788) 

Здравствена легитимација бр. 12724, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Костадинка Матеска, 
Гостивар. (2789) 

Свидетелство од I година економска школа, 
издадено од Економската школа „Чеде Филипов-
ски" — Гостивар на име Никодин М. Цветковски, 
е. Богдево, Гостивар (2790) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Филијала — Кочани на име Весна Георгиева, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 5 — Кочани. (2791) 

Здравствена легитимација бр. 7987, издадена 
од ЗОО — Филијала — Радовиш на име Костадин 
Ристов Петров, е. Грбевци, Радовиш. (2792) 

Здравствена легитимација бр. 5190, издадена 
од ЗОО — Филијала — Радовиш на име Трајан 
Јованов Михов, е. Гарван, Радовиш. (2793) 

Здравствена легитимација бр. 10494, издадена 
од ЗСО — Пробинггип на име Живка Наумова, е. 
Добрево — Кочани. (2794) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Владимир Нелковски, Скопје. (2795) 

Индекс издаден од Педагошката академија — 
Скопје на име Идрис Догани, Скопје. (2796) 

Здравствена легитимација бр. 3505, издадена од 
ЗСО — Штип на име Ристо Камчевски, Скопје. 

(2797) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Бујановац на име Беџет Љ. Казими, Скопје. (2798) 
Диплома за завршен аутомеханички испи'*, из-

дадена од Индустриската школа — Скопје па име 
Глигор Штрбевски, Скопје. (2799) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Љуба Ј . Јовчевскз, 
е. Бразда, Скопско. (2800) 

Здравствена легитимација бр. 59760 на име 
Дељо Јанковски, Дом за старци, Битола. (2801) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 
УШ/19, издадена од СВР — Битола на име Дими-
тар Р. Кочовски, е. Бач, Битолско. (2802) 

Воена книшка издадена од КВО — Тетово на 
име Џемаил Ајдина Селими, е. Ломница, Те-
товско. (2803) 

Здравствена легитимација бр. 2021, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Јованка Ристова, е. 
Зрновци, Кочани. (2804) 

Здравствена легитимација бр. 2790, издадена 
од ЗСО — Радовиш на име Борис Николов Кол СЕ, 
ул. „Раклишки пат" бр. 3 — Радовиш. (2805) 

Работна книшка бр. 840/60, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Загорка Филипова, Скопје. (2806) 

Здравствена легитимација бр. 66711, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Олга П. Трифуновска, 
Ѓ, Петров. (2807) 

Здравствена легитимација бр. 8766/55, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Дилавер Билаловска 
Скопје. (2808) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благица Аврамовска, Скопје. (2809) 

Воена книшка издадена во Бихач на име Јор-
дан Пенчов Миленков, Скопје. (2810) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Ристовски, Скопје. (2811) 

Здравствена легитимација бр. 64400, издадена 
од ЗСО — Тетово на има Неџмедин А, Ајдари, 
ПТТ и Монтер, Маврово, Гостивар. (2312) 

Здравствена легитимација бр. 1648, издадена 
од ЗСО — Испостава — Крушево на име Коста 
Ристов Илиески, ул. „М. Матак" бр. 43 — К р у -
шево. (2813} 

Ученичка книшка бр. 10 за завршена VI од-
деление, издадена од Основното училиште „Кли-
мент Охридски" е. Мождивњак на име Верка С. 
Мацовска, Крива Паланка. (2814) 

Здравствена легитимација бр. 63/400, издадена 
од ВП 2030/7 — Рума на име Зи ја Реџепа Абази, 
е. Бозовце, Тетовско. (2815) 

Работна книшка бр. 20286 на име Велика Те-
шевска, ул. „Цветан Димов" бр. 50 — Битола (2816) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Павле Ристев Илчевски, ул. „Хри-
сто Узупов" бр. 36 — Битола. (2817) 

Здравствена легитимација бр. 139870 на име 
Танас Поповски, ул. „И. Милутинови!*" бр. 68/VII 
— Битола. (2818) 

Здравствена легитимација бр. 1989, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Пејо Стојановски, ул 
„Цане Коњарец" бр. 108 — Прилеп (2819) 

Работна книшка издадена од Бирото за по-
средување на трудот — Куманово на име Алије 
Џеври је, е. Бедиње, Куманово. (2820) 

Работна книшка бр. 5161/52, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Куманово на 
име Трајан Славков боневски, ул. „Кирил и Ме-
тоди" бр. 23— Куманово. (2821) 

Свидетелство бр. 77 за IV одделение, издадено 
од Основното училиште во е. Крилатица на име 
Божин Јорданов Јакимов, е. Талашманци, Кра -
тово. (2822) 

Здравствена легитимација бр. 4731, издадена 
од ЗСО — Испостава —Кочани на име Лилјана 
Петрова Заова, е. Тркање, Кочани. (2823) 

Воена книшка издадена од ВП 6644 — Смеде-
рево на име Феми Миџаита Асани, е. Теарце, Те-
товско. (2824) 

Здравствена легитимација на име Спиро Хаџи 
Спироски, ул. „М. Ацев" бр. 2 — Прилеп (2825) 

Здравствена легитимација бр. 16624 на име Киро 
Петровски, ул. „Брегалница" бр. 20 — Битола. (2826) 

Здравствена легитимација бр. 32505, издадена 
од ЗСО — Битола на име Велика Н. Андоновска, 
ул. „Илинден" бр 65 — Битола. (2827) 

Здравствена легитимација бр. 8377, издадено 
од ЗСО — Куманово на име Југославка Димитри-
евска, е. Арбанашко, Кумановско. (2828) 

Здравствена легитимација бр. 1634/476, изда-
дена од ЗСО — Гостивар на име Исмаил Селима 
Шеху, ул. „Панче Поповски" бр. 10 — Гости-
вар. (2829) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Пробиштип на име Милован Стојче 
Николов, Пробиштип, Кочани. (2330) 

Воена книшка на име Иван Атанасов Севди-
нов, е. Пиперово, Струмица. (2831) 

Здравствена легитимација бр. 8090, издадена 
од ЗСО — Испостава — Делчево на име Шемши 
Шефкетов Усниов, ул. „Орце Николов" бр. 16а 
— Делчево. (2832) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Горче Петров на име Б о ж и ќ Ј . Стојановски, е. 
Рогачево, Тетовско. (2833) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Куманово на име Војо Т. Димковски, ул, „Н. Ка -
рев" бр. 29 — Куманова (2834) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дица К а р п о в а , Скоте . (2836) 

Свидетелство бр. 01 за завршен УШ клас 
гим^азт/па, ич тп лено од Гимназијата во Охрчл г^ 
име Сузана Ќазим, Охрид. (2837) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Благородна Миткова, Скопје. (2838) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојко В е линковски, е. Ст. Бара. 
Скопско. (2839) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милева Стефковска, е. Белимбе-
гово, Скопско. (2840) 

Оружен лист бр 653, издаден од СВР — Скопје 
на име Азем Ш. Бајрам, е. Студеничани, Скоп-
ско. (2841) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Прилеп на име Милојко Шеста-
коски, е. Боротино, Прилеп. (2842) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Драган Попоски, ул. „Републикан-
ска" бр. 20 Прилеп. (2843) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 97 
на име Зорка Стојкова Симоновска, е. Добршане, 
Кумановско. (2844) 

Здравствена легитимација бр. 15684, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Трајче Лазарев-
ски, ул. „Вл. Назор" бр. 166 — Титов Велес. (2845) 

Здравствена легитимација бр. 11182 на име 
Алириза Шерифа Зекири, е. Јеловјане, Тетовско. 

(2316) 
Здравствена легитимација бр. 11179 на име Зул-

фикар Рамиз Зекири, е. Јел ов јане, Тетовско. (2347) 
Здравствена легитимација бр. 11178 на име Му-

зафер Рамиза Зекири, е. Јел ов јане, Тетовско. (2813) 
Здравствена легитимација бр. 11122/3452, изда-

дена од ЗСО — Гостивар на име Белур Ашима 
Садику, е. Чегране, Гостивар. (2849) 

Работна книшка бр. 10339/57 на име Р а и ф В. 
Шакири, ул. „Мирче Ацев" бр. 46 — Тетово (2850) 

Здравствена легитимација бр. 1833, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Асан Ариф Исмаил, г. 
Гајре, Тетовско. (2351) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
6468, издадена од ЗСО — Прилеп на име Данаил 
Бошков Колчакоски, е. Врбјани, Битолско. (2852) 

Здравствена легитимација бр. 2145 на име 
Вангел Алек. Талевски е. Стрежгво, Битолско. 

(235Л) 
Матурско свидетелство издадено од Гимнази-

јата „Јосип Броз Тито" — Битола през 1960 го-
дина на име Павлина Варелова , ул. „Цане Ва-
силев" бр. 20 — Битола. (2354) 

Здравствена легитимација бр. 1260, издадена 
од ЗСО — Испостава — КрVшеро на име Кирилче 
М. Денковски, ул. „Шула Мина" бр. 27а — (Кру-
шево. (2855) 

Работна книшка бр. 5700, издадена од НО на 
општината — Куманово на име Косара Димова Ма-
невска, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 46 — Куманово. 

(2856) 
Здравствена легитимација бр. 30337 на име 

Радмила Малиновска, ул. „М. Пијаде" бр. 158 — 
Куманово. (2357) 

Сообраќајна дозвола бр. ОН-13-66, серша 433, 
иг? лалина од СЕР — Охрид на Автотуристич^сото 
претпријатие „Галеб" — Охрид. (285^) 

Злпавствена легитимација бр. 7712, извадена 
од ЗСО — Ресен на име Ж и в к а Гоше Цепенков , 
е. Крушје, Ресен. (2859) 

Здравствена легитимација бр. 3599 на име Лн-
дил Асани, Дебар. (2860) 

Зттрпв^т^еча легитимации бо. 48193 на име 
Сслвије Сулејмани, ул. „ЈНА" бр. 22 — Гостивар. 

(2331) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Титов Велес на име Милан Д. Николов, ул. „4 
јули" бр. 3 — Титов Велес. (2862) 

Здравствена легитимација бр. 63394, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Блага Ацеска, ул. „Про-
хор Пчински" бр. 47 — Тетово. (2863) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Умер Исљам Умер, Скопје (2864) 

Работна книшка бр. 7730, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Титов Велес на име 
Јордан Велев, Скопје. (2865) 

Работна книшка бр. 3817, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Ан-
гелина Зафировска, Скопје. (2866) 

Дозвола за обавување амалски занает, изда-
дена од НО на општината Кале — Скопје на име 
Хавзи Зекиров, Скопје. (2367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миљаим Сејди, Скопје. (2863) 

Работна книшка бр. 6363/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Александар Атанасовски, Скопје. (2869) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера ѓорѓиева, Скопје. (2870) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име ѓорѓи Кулишевски, Скопје. (2871) 

Здравствена легитимација из дадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Мустафа, е. Држи лово, 
Скопско. (2872) 

Свидетелство за завршен испит III разред Гра-
дежен отсек при Специјалното градежно учи-
лиште во Битола на име Аница П. Ристевска, 
Скопје. (2873) 

Дозвола за обавување на занает — чистач на 
кондури, издадена од НО на општината Кале — 
Скопје на име Малик А. Мустафа, Скопје. (287-1) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. 
издадена од СЕР — 
ѓиев Д и м и т о в ски, е. 

Лична карта рег. 
издадена од СВР — 
Неданов Котевски, е. 

Лична карта рег. 
издадена од СВР — 
Трајанов Василевски, 

Лична карта рег. 
издадена од СВР — 
Микаилов Тасевски, 

бр. 6423, серија бр. 0003983 

Битола на име Павле Ѓоп-
Жабени, Битолско. ПЗ^б) 
бр. 53504, серија бр. 0133507 
Битола на име Александар 
Подино, Битолско. (3387) 
бр. 3362, серија бр. 0400771 

Св. Николе на име Живко 
е. Градиште, Кумановско. 

(3333) 
бр. 24040, серија бр. 0539858 

Куманово на имз Стојан 
е. Малотино, Кумановско. 

(3389) 
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Лична карта рег. бр. 208, серија бр. 0368218 на 
име Слоботка Стојан (Тимотиевиќ) Костова, е. Ве-
терско, Титоввелешко. (3390) 

Лична карта рег. бр. 14945, серија бр. 0335363 
издадена од СВР — Титов Велес на име Трајче 
Иванов Костовски, е. Ветерско, Титоввелешко. 

(3391) 
Личка карта рег. бр. 5662, серија бр. 0702172 

издадена од СВР — Гостивар на име Џеладин Абе-
дин Ѓулаи, ул. „МЧФ" бр. 68 — Гостивар (3322) 

Лична карта рег. бр. 5999, серија бр. 0309073 
издадена од СВР — Св. Николе на име Глигор 
Стефан Иванов, е. Пишица, Кочани. (3393) 

Лична карта рег. бр. 5119, серија бр. 0402121 
издадена од СВР — Св. Николе на име Блажо 
Манев Јованчев, е. Макреш, Св. Николе. (3394) 

Лична карта рег. бр. 1362, серија бр. 0640773 
издадена од СВР — Куманово на име Лазар Сто-
јанов Арсов, е. Г. Црнилиште, Св. Николе. (3395) 

Лична карта рег. бр. 634, серија бр. 0051314 
издадена од СВР — Кочани на име Јованче Сто-
јанов Ананијев, е. Речани, Кочани. (3396) 

Лична карта рег. бр. 6175, серија бр. 0475364 
издадена од СВР — Струмица на име Димитар 
Митев Марков, е. Седларци, Струмица. (3397) 

Лична карта рег. бр. 1026, серија бр. 0323022 
издадена од СВР — Струмица на име Видосава 
Сократ (Тамбурџиева) Јанева, ул. „8 март" бр. 45 
— Струмица. (3393) 

Лична карта рег. бр. 759, серија бр. 0642169 
на име Наско Блажев Ефремовиќ, е. Ст. Нагори-
чане, Кумановско. (3399) 

Лична карта рег. бр. 13432, серија бр. 0158193 
издадена од СВР — Прилеп на име Тоде Галев 
Дамевски, ул. „Т. Тарцан" бр. 1 г — Прилеп. 

(3400) 
Лична карта рег. бр. 14108, серија бр. 3206233 

издадена од СВР — Гњилане на име Илјаз Ајдина 
Бајралија, е. Крушје, Титоввелешко. (3401) 

Лична карта рег. бр. 9104, серија бр. 0497690 
издадена од СВР — Кавадарци на име Добре Со-
колов Гелов, е. Галиште, Кавадарци. (3402) 

Лична карта рег. бр. 3202, серија бр. 0130812 
издадена од СВР — Прилеп на име Сотир Јордан 
Јандрејоски, ул. „Орде Чопела" бр. 43 — Прилеп. 

(3403) 
Лична карта рег. бр. 5253, серија бр. 0565653 

издадена од СВР Куманово на име Драган 
Денков Спасовски, е. Нежилово, Кратово. (3404) 

Лична карта рег. бр. 1326, серија бр. 0778931 
на име Дервиш Рамиз Ибраими, е. Ломница, Те-
товско. ( 3405) 

Лична карта рег. бр. 5456, серија бр. 0417614 
издадена од СВР — Радовиш на име Костадин 
Димитров Василев, е. Војславци, Радовиш (3406) 

Лична карта рег. бр. 2544, серија бр. 0262958 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Методија 
К. Кромидаровски, е. Смилево, Битолско. (3407) 

Лична карта рег. бр. 3688, серија бр. 063698 
издадена од СВР — Куманово на име Санда С. 
Додевска, ул. „Страшко Симонов" бр. 30 — К у -
маново. (3408) 

Лична карта рег. бр. 7438, серија бр. 0639113 
издадена од СВР — Куманово на Ихме Ратко Ј . 
Додевски, ул. „Страшко Симонов" бр. 30 — К у -
маново. (3409) 

Лична карта рег. бр. 203, серија бр. 0319615 
издадена од СВР — Радовиш на име Јордан Ми-
хаил Димитриев, ул. „22 октомври" бр. 24 — 
Радовиш. (3410) 

Лична карта рег. бр. 7228, серија бр. 0113474 
издадена од СВР — Битола на име Менка Наум 
(Штрконова) Петрова, ул. „Јоргов Камен" бр. 10 
— Битола. (3411) 

Лична карта рег. бр. 7126, серија бр. 0245319 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Стојан 
Војне Илијовски, ул. „М. Ефтимов" бр. 52а — 
Крушево. (3412) 

Лична карта рег. бр. 245, серија бр. 0207055 
издадена од СВР — Куманово на име Момчило 
Миланов Тасевски, е. Косматац, Кумановско. 

(3413) 
Лична карта рег. бр. 640, серија бр. 0273756 

издадена од СВР — Тетово на име Никодин Коста 
Смилевски, ул. „Балтепе" бр. 13 — Тетово. (3414) 

Лична карта рег. бр. 7925, серија бр. 0669335 
издадена од СВР — Тетово на име Берзат Изета 
Рушити, е. Мерово, Тетовско. (3415) 

Лична карта рег. бр. 2280, серија бр. 0698790 
издадена од СВР — Гостивар на име Рамиз Де-
мир Кагури, Гостивар. (3416) 

Лична карта рег. бр. 5062, серија бр. 0478448 
издадена од СВР — Струмица на име Савета Ата-
нас (Силавска) ДрвошаноБа, е. Моноспитово, Стру-
мица. (3417) 

Лична карта рег. бр. 4256, серија бр. 0080488 
издадена од СВР — Струмица на име Јосиф Ива-
нов Цеков. е. Ново Село, Струмица. (3418) 

Лична карта рег. бр. 12599, серија бр. 0083850 
издадена од СВР — Битола на име Јован Мице 
Ристевски, ул. „Мет. Патчев" бр. 24 — Битола. 

(3419) 
Лична карта рег. бр. 1606, серија бр. 0074163 

издадена од СВР — Битола на име Трајко Вулче 
Ѓорѓиевски, ул. Горѓи Наумов" бр. 15 — Битола. 

(3420) 
Лична карта рег. бр. 39230, серија бр. 0108211 

издадена од СВР — Битола на име Богољуб На-
ќев Д ој ниноски, е. Ропотово, Прилеп. (3421) 

Лична карта рег. бр. 1716, серија бр. 0775806 
издадена од СВР — Гостивар на име Загорка Н. 
Мицкоска, е. Д. Бањица, Гостивар. (3422) 

Лична карта рег. бр. 17856, серија бр. 0714466 
издадена од СВР — Гостивар на име Азизи Веби 
Саладин, е. Врапчиште, Гостивар. (3423) 

Лична карта рег. бр. 22956, серија бр. 0719666 
издадена од СВР — Гостивар на име Мислиме 
Шаи1п Ислами, е. Здуње, Гостивар. (3424) 

Лична карта рег. бр. 4361, серија бр. 0134403 
издадена од СВР — Битола на име Велика Симе 
(Димитрова) Ѓорѓиева, ул. „Теговска" бр. 141 — Би-
тола. (3425) 

Лична карта рег. бр. 3767, серија бр. 0003698 
издадена од СВР — Битола на име Крапа Горѓи 
(Веланова) Ѓорѓиевска, ул. „Преспа" бр. 52 — Би-
тола. (3426) 
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Лична карта рег. бр. 239, 1 серија бр. 0153200 
на име Петре Ѓорѓија Колевски, ул. „Мукос" бр. 
84 — Битола. ^ (3427) 

Лична карта рег. бр. 14304, серија бр. 0556123 
издадена од СВР — Куманово ка име Спасо Трај -
ков Вељановски, е. Малотино, Кумановско. (3428) 

Лична карта рег. бр. 3393, серија бр. 0280103 
издадена од СВР — Ресен на име Надежда Ту-
фекџиева, ул. „К. Рацин" бр. 1 — Ресен. (3429) 

Лична карта рег. бр. 3358, серија бр. 1944221 
издадена од СВР — Нови Сад на име Назиф Ејуп 
Мурсели, ул. „Борис Кидрич" бр. 43 — Тетово. 

(3130) 
Лична карта рег. бр. 2007, серија бр. 017209 на 

име Алил Ќазим Асани, е. Урвич, Тетовско. (3431) 
Лична карта рег. бр. 38515, серија бр. 0693779 

издадена од СВР — Гостивар на име Салиу Мамут 
Есат, Гостивар. (3432) 

Лична карта рег. бр. 4, серија бр. 0270714 на 
име Назми ја Рефик Тамповска, е. Маврови Анови, 
Гостивар . (3433) 

Лична карта рег. бр. 17738, серија бр. 0714348 
издадена од СВР — Гостивар на име Алил Азир 
ФСЈЗИ, ул . „ Ш у м а р с к а " бр. ^4 — Гостивар . (3434) 

Лична карта рег. бр. 631, серија бр. 0101341 
издадена сд СЕР — Гостивар на име Тодссија Спи-
ровски, с. Краксрница, Гостивар. (3135) 

Лична карта рег. бр. 12342, серија бр. 0553580 
издадела од СВР — Куманово на име Благој Ми-
ланов Јорданов, ул. „Л. Колишевски" — Св. Ни-
коле. (3430) 

Лична карта рег. бр. 2341, серија бр. 0373351 
издадена од СВР — Кочани на име Борис Мишев 
Дерев, ул. „Гоце Делчев" бр. 15 — Виница, Кочани. 

(3437) 
Лична карта рег. бр. 4022, серија бр. 0177733 

издадена од СВР — Струмица на име Милка Ни-
кола Барбутова, с. Мсноспитово<, Струмица. (3438) 

Лична карта рег. бр. 521/ш, серија бр. 0422318 
издадена од) СВР — Штип на име Демир Изаров 
Демиров, е. Градошорци, Струмица. (3430) 

Лична карта рег. бр. 3763, серија бр. 0173321 
издадена од СВР — Струмица на име Реџеп Јусу-
фсв Мустафов, е. Градошорци, Струмица. (3140) 

Лична карта рег. бр. 6507, серија, бр. 0033034 
издадена од СВР — Струмица па име Иван Накев 
Гелев, е. Ново Село, Струмуцѕ. 

Лична карта рег. бр. 2РЗ, серија бр. 0313739 
на име Бекир Ибраимов Алијев, е. Градошорци, 
Струмица. (3442) 

Лична карта рег. бр. 7947/ш, серија бр. 0237420 
издадела од СВР — Штип на име Никола Ангелов 
Коцев, с. Градсшорци, Струмица. (3443) 

Лична карта рег. бр. 24742, серија бр. 017870 
издадена сд СВР — Охрид на име Јусуф Мазлум 
Војника, ул. „Лиман Каба" бр. 14 — Дебар. (3144) 

Лична карта рег. бр. 936, серија бр. 0123:43 
издадена од С'ВР — Прилеп па име Ружа Стојан 
Трајковска, ул. ,,Бр. Шемшови" бр. 14 — Прилеп. 

(3445) 
Лична карта рег. бр. 9698, серија бр. 0334459 

издадена од СВР — Титов Велес на име Иван М. 
Трајков, с. Мустафино, Св. Николе, (3446) 
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Лична карта рег. бр. 7091, серија бр. 0839002 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име СТОЈЧО 
К. Јовановски, е. Радибуш, Кр Паланка. (3493) 

Лична карта рег. бр. 1СС35, ссриЈа бр. 0733318 
издадена од СЕР — Кичево на име Осман Зулко 
Рамоски, е. Бериково, Кичево. (3199) 

Лична карта рег. бр. 1854, серија бр. 0023609 
издадена од СЕР — Ресен на име Цветко Штрбов-
ски, е. Наколец, Ресен. (35СО) 

Лична карта рог. бр. 58С0, серија бр. 0370410 
издадена од СЕР — Гевгелија на име Илија Јанко 
Темелков, ул. „Смилево" бр. 14 — Гевгелија. (3501) 

Лична карта рег. бр. 23731, серија бр. 0384633 
издадена од СЕР — Тетово на име Таир Хада 
Ходаи, ул. „Полог" бр. 29 — Тетово. (3502) 

Лична карта рег. бр. 13163, серија бр. 0678333 
издадена од СЕР — Тетово на име Гарип Идаета 
Фетаи, с. Мала Речица, Тетовско. (3503) 

Лична карта рег. бр. 15359, серија бр. 0392309 
издадена од СВР — Кочани на име Иван Петров 
Христов, ул. „Зечевиќ" бр. 5 — Кочани. (3504) 

Лична карта рег. бр. 8035, серија бр. 0381345 
издадена од СЕР — Кочани на име Панте Влади-
миров Атанасов, ул. „Д. Влахов" бр. 10 — Виница, 
Кочани. (3505) 

Лична карта рег. бр. 4269, серија бр. 0564673 
издадена од СВР — Куманово на име Драгица 
Мијалко (Тодоровска) Јовановска, е. Метежево, 

Паланка. (350С) 
Лична карта рег. бр. 851, серија бр. 0001003 

издадена од СВР — Битола на име Јован Митрев 
Ружиновски, е. Будимирци, Битолско. (350 ѓ) 

Лична карта рег. бр. 40о8, серија бр. 0078639 
издадена од СЕР — Битола на име Захарија Пе-
рикли (Дафинова) Киза, ул. „М. Тито" бр. 92 — 
Битола. (3503) 

Лична карта рег. бр. 4401, серија бр. 0193233 
издадена од СЕР — Кавадарци на има Фазли 
Мемедоз Фазлиов, Кавадарци. (3509) 

Лична карта рег. бр. 8932, серија бр. 0791433 
издадена од СВР — Тетово на има Рамадан Зз ј -
нел Амеди, ул. „К. Ј . Питу" бр. 5 — Тетово. 

(3310) 
Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0635342 

издадена од СЕР — Тетово на име Узаир Риза 
Уз-аири, е. Шипковица, Тетовско. (3511) 

Лична карта рег. бр. 12378, серија бр. 0627023 
издадена од СЕР — Тетово на име Амет Ајрула 
Кадрија, е. Требош, Тетово. (3512) 

Лична карта рег. бр. 16003, серија бр. 0578193 
издадена од СЕР — Тетово на име Асим Јусуф 
Дауги, е. Раковец, Тетовско. (3513) 

Лична карта рег. бр. 20335, серија бр. 0717495 
издадена од СВР — Тетово на име Есат Џелади-
нов Амза, е. Неготино, Тетовско. (3514) 

Лична карта рег. бр, 14033, серија бр. 0673132 
издадена од СВР —• Тетово на име Ружди Рама-
дан Ибраими, е. Боговиње, Тетовско. (3513) 

Лична карта рег. бр. 1174, серија бр. 0773379 
на име Шук^ри Кадри Кадри, е. Камењане, Те-
товско. (351 И) 

Лична карта рег. бр. 16193, серија бр. 06767Ј5 
издадена од СВР — Тетово на име Абаз Зибера 
Барќари, е. Вејце, Тетовско. (3517) 
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Лична карта рег. бр. 2731, серија бр. 0075973 
издадена од СВР — Битола на име Фанија (Ва-
сил) Ничева, ул. „М. Тито" бр. 95 — Битола. 

(3513) 
Лична карта рег. бр. 22331, серија бр. 0120341 

издадена од СВР— Битола на име ТраЈко Мито 
Ивановски, ул. „Д. Влахов" бр. 54 — Битола. 

(3519) 
Лична карта рег. бр. 12932, серија бр. 0085234 

издадена од СВР — Битола на име Емин Садуле 
Рашид, ул. „Трговска" бр. 26 — Битола. (3520) 

Лична карта рег. бр. 459, серија бр. 0180ЈГО 
издадена од СВР — Прилеп на име Б л а ж е Ан-
гелов Мирчески, ул. „Тризла" бр. 109/3 — Прилеп. 

(3521) 
Лична карта рег. бр. 10119, серија бр. 0154736 

издадена од СВР — Битола на име Атиџе Азис 
(Сефовска) Имероска, ул. „Г. Делчев" бр. 110/3 
— Охрид. (3522) 

Лична карта рег. бр. 28038, серија бр. 0222236 
на име Усније Куртиш Ислами, ул. „Махмуд Ри-
фат" бр. 2 — Охрид. (3523) 

Лична карта рег. бр. 12580, серија бр. 0353300 
издадена од СВР — Титов Велес на име Боривоје 
Николов Димовски, е. Ореше, Титоввелешко. 

(3324) 
Лична карта рег. бр. 18757, серија бр. 0715355 

издадена од СВР — Тетово на име Зулбеари Ќ а -
зим Нешат, Тетово. (3523) 

Лична карта рег. бр. 494, серија бр. ОЗ <7Ј01 
издадена од СВР — Кочани на име Јован Мом-
чилов Петров, е. Сушево, Струмица. (3523) 

Лична карта рег. бр. 51325, серија бр. 0099220 
издадена од СВР — Битола на име Милица Спа-
се Димева, ул. „Далматинка" бр. 53 — Битола. 

(3527) 
Лична карта рег. бр. 25835, серија бр. 0123ЈЗ 7 

издадена од СВР — Битола на има Томе Ристе 
Стојановски^ ул. „Далматинка" бр. 53 — Битола. 

(3328) 
Лична карта рег. бр. 293, серија бр. 0140ЈОЗ 

издадена од СВР — Дебар на има Ибраим Рифат 
Сулејмани, Дебар. (3529) 

Лична карта рег. бр. 15351, серија бр. 07593о3 
издадена од СВР — Кичево на име Зелија Зекир 
Адамовска, е. Бачишта, Кичево. (3530) 

Лична карта рег. бр. 13195, серија бр. 0753101 
издадена од СВР — Кичево на име Цветан Мила-
дина Кочоски, е. Вранештица, Кичево. (ЗЗЗЈ) 

Лична карта рег. бр. 9603, серија бр. 0063356 
издадена од СВР — Берово на име Ефтим Јова-
нов Штрбевски, е. Владимирово, Берово. (3532) 

Лична карта рег. бр. 5435, серија бр. 0332045 
издадена од СВР — Кочани на име Славе Анге-
лов Петров, е. Мојанци, Кочани. (3533) 

Лична карта рег. бр. 15339, серија бр. 0С92038 
издадена од СВР — Кочани на име Лазо М. Дан-
ков, е. Мојанци, Кочани. (3534) 

Лична карта рег. бр. 5280'Ш, серија бр. 041и7^6 
издадена од СВР — Штип на име Б л а ж е Д. Ми-
лев, е. Куково, Кочани. (3533) 

Лична карта рег. бр. 26315, серија бр. 0124236 
издадена од СВР — Битола на име Јосиф Михај -
лов Наумчевски, е. Метимер, Битола. (3536) 
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Лична карта рег. бр. 3611, серија бр. 0636121 
издадена од СВР — Кр. Паланка на има Векија 
Мите (Стојкова) Петковска, е. Длабочица, Кр. Па-
ланка. (3537) 

Лична карта рег. бр. 9777, серија бр. 0063487 
издадена од СЕР — Кр. Паланка на име Стојан-
че Јаким Цоневски, Кр. Паланка. (3538) 

Лична карта рег. бр. 5102, серија бр. 0730118 
издадена од СЕР — М. Брод на име Никодин 
Рисгев Богески, е. Крушје, Кичезо. (3539) 

Лична карта рег. бр. 20191, серија бр. 0434590 
издадена од СВР — Титов Велес на име Љубо 
Стојмен Спасиќ, ул. „Јован Алабан" бр. 6 — Ти-
тов Велеѕ. (3540) 

Лична карта рег. бр. 17877, серија бр. 0679029 
издадена од СЕР — Тетово на име Аднан Беџети 
Ибраими, е. Џепчиште, Тетово. (3541) 

Лична карта рег. бр. 21173, серија бр. 0163665 
издадена од СЕР — Битола на име Димитар Бла-
гоја ГруЈ овски, ул. „Беличица" зграда ШИИ — 
Тетово. (3542) 

Лична карта рег. бр. 28520, серија бр. 0686367 
издадена од СЕР — Тетово на име Боге Заков То-
филовски, е. Д. Палчиште, Тетовско. (3543) 

Лична карта рег. бр. 33183, серија бр. 0104174 
издадена од СЕР — Битола на име Драгољуб 
Вангел Бујуковски, ул. „Охрид" бр. 41 — Битола. 

(3544) 
Лична карта рег. бр. 18560, серија бр. 0031485 

издадена од СВР — Битола на име Загорка Борис 
Кокорева, ул. „Никола Тесла" бр. 87 — Битола. 

(3545) 
Лична карта рег. бр. 19155, серија бр. 0161077 

издадена од СЕР — Прилеп на име Добре Ссфра-
ниев Димевски, е. Бело Поле, Прилеп. (3516) 

Лична карта рег. бр. 11956, серија бр. 0234958 
издадена од СЕР — Охрид на има Елмас Адем 
Биджос, ул. „М. Нестор" бр. 46 — Охрид. (354.') 

Лична карта рег. бр. 6126, серија бр. 0214895 
издадена од СЕР — Охрид на има Љубица Г 
Ристеска, ул. „71. Чауле" бр. 33 — Охрид. (3548) 

Лична карта рег. бр. 13323, серија бр. 0504482 
издадена од Сг>Р — Кавадарци на име Диме Евчев 
Манев, е. Праведник, Кавадарци. (3549) 

Лична карта рег. бр. 1295, серија бр. 00^0031 
издадена од СЕР — Кавадарци на име Ангел 
Ристов Атанасов, е. Марена, Кавадарци. (3550) 

Лична карта рег. бр. 1635, серија бр. 0778770 
издадена од СЕР — Тетово на има Петко Петре 
Блажевски, е. Јегуновце, Тетовско. (3551) 

Лична карта рег. бр. 633, серија бр. 0301930 
издадена од СВР — Штип на Ихме Тодор Славеа 
Стојановски, е. Чардаклија, Штип. (3552) 

Лична карта рег. бр. 133, серија бр. 0317693 
на име Спасо Ангелов Митевски, е. Добрево, Ко-
чани. (3533) 

Лична карта рег. бр. 1199, серија бр. 0453709 
издадена од СЕР — Струмица на име Магда Ан-
гел Аљокова, ул. „Прилепска" бр. 4 — Струмица. 

(3534) 
Лична карта рег. бр. 15118, серија бр. 0421642 

издадена од СВР — Струмица на име Живко Вла-
димир Партинов, ул. „Дрвар" бр. 12 — Струмица. 

(3553) 
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Лична карта рег. бр. 9505, серија бр. 0118049 
издадена од СВР — Битола на име Јове Трајанов 
Малоковски, е. Крклино, Битолско. (3559) 

Лична карта рег. бр. 1193, серија бр. 0135719 
на име Добрица Богданова (Ристовска) Магловска, 
е. Ново Змирнево, Битолско. (3560) 

Лична карта рег. бр. 4452, серија бр. 072943 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ве-
лимир Новески, е. Горно Ботушје, Кичево. (3561) 

Лична карта рег. бр. 1579, серија бр. 0066316 
издадена од СВР — Гевгелија на име Иван Ко-
стадинов Попов, е. Гавато, Гевгелија. (3562) 

Лична карта рег. бр. 1544, серија бр. 0661937 
издадена од СВР — Тетово на име Р а у ф Шефит 
Етеми, ул. „Бр. Миладинови" бр. 72 — Тетово 

(3533) 
Лична карта рег. бр. 39985, серија бр. 0695235 

издадена од СВР — Тетово на име Мемет Исман 
Б а ф т и ј а р ^ ул. „Ново Село" бр. 78 — Тетово. (3564) 

Лична карта рег. бр. 27932, серија бр. 0768642 
издадена од СВР — Тетово на име Љубе Томев 
Угрешовски, ул. „29 ноември" бр. 13 — Гостивар. 

(3565) 
Лична карта рег. бр. 247, серија бр. 0524512 

издадена од СВР — Куманово на име Севда По-
повска, ул. „Дим. Влахов" бр. 20 — Куманово. 

(3563) 
Лична карта рег. бр. 28681, серија бр. 0222879 

издадена од СВР — Охрид на име Стојмир Танев 
Таневски, е. Злести, Охрид. (3567) 

Лична карта рег. бр. 5260, серија бр. 0477/30 
издадена од СВР — Струмица на име Еленка Спа-
со (Бонева) Кицева, е. Моноспитово, — Струмица. 

(3568) 
Лична карта рег. бр. 8623/Ш, серија бр. 0298096 

издадена од СВР — Струмица на име Даница А-
лекса Илошева, ул. „Дрвар" бр. 17 — Сгрумица. 

(3569) 
Лична карта рег. бр. 1121, серија бр. 0152231 

на име Александар Петре Марковски, е. Бистри-
ца, Битолско. (3570) 

Лична карта рег. бр. 19499, серија бр. 0050035 
издадена од СВР — Охрид на име Љубомир Јо-
ванов Влавчески, е. Пештани, Охридско. (3571) 

Лична карта рег. бр. 18209, серија бр. 0336627 
издадена од СВР — Титов Велес на име Цанде 
Ефтимов Петровски, е. Попадија, Титоввелешко. 

(3572) 
Лична карта рег. бр. 4325, серија бр. 0432840 

издадена од СВР — Гевгелија на име Донка Рис-
това (Матеничкова) Ну мова, Валандово, Гевгелија. 

(3573) 
Лична карта рег. бр. 4349 серија бр. 0667263 изда 

дена од СВР — Тетово на име Аливеби Шерифа 
Азири, е. Горно Седларце — Тетовско. (3574) 

Лична карта рег. бр. 498742, серија бр. 4400172 
издадена од СВР — Белград на име Феим Саит 
Јонузи, е. Чајле, Гостивар. (3575) 

Лична карта рег. бр. 8541, серија бр. 0296457 
издадена од СВР — Штип на име Александар 
Атанасов Камчев, е. Скоруша, Радовиш. (3576) 

Лична карта рег. бр. 3648, серија бр. 0184158 
издадена од СВР — Прилеп на име Урош Веле 
Котевски, ул. *Б. Талев" бр. 10 — Битола. (3577) 

' Лична карта рег. бр. 419, серија бр. 0203929 
издадена од СВР — Охрид на име Спиро Ѓоре 
Куртелов, ул. „Стив Наумов" бр. 3 — Охрид. (357 ) 

Лична карта рег. бр. 18677, серија бр. 0216577 
издадена од СВР — Охрид на име Факри је Адем 
Дошол, кеј „М. Тито" бр. 93 — Охрид. (3530) 

Лична карта рег. бр. 16257, серија бр. 0129958 
издадена од СВР — Дебар на име Неделко Иван 
Ристевски, е. Гари, Дебар. (3581) 

Лична карта рег. бр. 22757, серија бр. 0218207 
издадена од СВР — Охрид на име Спасе Баран-
довски, ул. „Б. Кидрич" бр. 105 — Ресен. (3582) 

Лична карта рег. бр. 981, серија бр. 0367092 
издадена од СВР — Неготино на име Петар Пет-
ров Ристов, е. Корешница, Кавадарци. (3583) 

Лична карта рег. бр. 6034, серч'а бр. 07"7674 из-
делува од СВР — Тетово на име Шабан Рустем Ел-
мази, ул. „Ново Село" бр. 95 — Тетово. (3584) 

Лична карта рег. бр. 21436, серија бр. 0216386 
издадена од СВР — Охрид на име Јованче Крс-
тев Силјановски, е. Саракино, Тетовско. (3585) 

Лична карта рег. бр. 25064, серија бр. 0721874 
издадена од СВР — Тетово на име Крсто Нофи-
тов Стојановски, е. Волковија, Тетовско. (3586) 

Лична карта рег. бр. 4833, издадена од СВР — 
Вировитица на име Хамзи Џеладин Ризванозиќ, е. 
Неготино, Тетовско. (3587) 

Лична карта рег. бр. 29660, серија бр. 003557Ј 
издадена од СВР — Батола на име Марија Сте-
фанова Спасева, Берово. (3538) 

Лична карта рег. бр. 4704, серија бр. 0142434 
издадена од СВР — Прилеп на има Длмигријз 
Јовановски, ул. „Илија Игески" бр. 43 — Прилеп. 

(3589) 
Лична карта рег. бр. 3025, серија бр. 0985415 

издадена од СВР — Брчко на име Салих Мустафа 
МуЈиќ, е. Општино, Титоввелешко. (3590) 

Лична карта рег. бр. 16914, серија бр. 0355132 
издадена од СВР — Титов Велес на име БеЈеим 
Аоазов Амитов, е. Горно Јаболчиште, Титоввелеш-
КО. (359 ]) 

Лична карта рег. бр. 38754, серија бр. 0691017 
издадена од СВР — Тетово на име Сефедин Ќ а -
зим Шаќири, ул. „Бр. Миладинови" бр. 297 — 
Тетово. (3592) 

Лична карта рег. бр. 82764, серија бр. 0051393 
издадена од СВР — Скопје на име Смиљко Кос-
то Војиновски, е. Милетино, Тетовско. (3393) 

Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 0314115 
издадена од СВР — Кочани на име Малин Ла-
заров Каранфилов, ул. „29 ноември" бр. 4 — Ко-
чани. (3331) 

Лична карта рег. бр. 286, серија бр. 0316/96 
на име Рецеп Јусуфов Мустафов, е. Градошорци, 
Струмица. (3595) 

Лична карта рег. бр. 14310, серија бр. 0421494 
издадена од СВР — Струмица на име Есма Широ-
ва Демирова, е. Градошорци, Струмица. (3596) 

Лична карта рег. бр. 6529, серија бр. 0459283 
издадена од СВР — Струмица на име Тефик Мус-
тафов Расимов, Струмица. (3597) 

Лична карта рег. бр. 21127, серија бр. 0537447 
издадена од СВР — Куманово на име Џемшит Су-
лимана Сулис, е. Гошинце, Кумановско. (3598) 
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Лична карта рег. бр. 3017, серија бр. 0147566 
издадена од СВР — Прилеп на име Тодор Томе 
Јсшески, ул. „Мирче Ацев" бр. 60 — Прилеп. 

(3599) 
Лична карта рег. бр. 1357, серија бр. 0166367 

издадена од СВР — Прилеп на име Сотир Ристе 
Најдоски, ул. „К. Јосифовски" бр. 172 — Прилеп. 

(3600) 
Лична карта рег. бр. 9746, серија бр. 0155123 

издадена од СВР — Прилеп на име Александар 
Томески Петрески, ул. „11 октомври" бр. 159 — 
Прилеп. (3601) 

Лична карта рег. бр. 14963, серија бр. 0554866 
издадена од СВР — Куманово на име Исмаил Неби 
Фетаи, е. Ваксинце, Кумановско. (3602) 

Лична карта рег. бр. 3300, серија бр. 01340407 
издадена од СВР — Битола на име Бранко Крсте 
Јончевски, ул. „Охридска" бр. 191 — Битола. 

(3603) 
Лична карта рег. бр. 10671, серија бр. 0154303 

издадена од СВР — Битола на име Стојан Крсте 
Атанасовеки, ул. „Дебар" бр. 38 — Битола. (3604) 

Лична карта рег. бр. 6962, серија бр. 0347472 
издадена од СВР — Титов Велес на име Атанас 
ѓорѓиев Маневски, е. Ветерско, Титоввелешко. 

(3607) 
Лична карта рег. бр. 13834, серија бр. 0503934 

издадена од СВР — Кавадарци на име Левко Ди-
мов Атанасов, е. Сирково, Титоввелешко. (3603) 

Лична карта рег. бр. 2393, серија бр. 0430903 
издадена од СВР — Гевгелија на име Јордан Рис-
то Димов, е. Пирава, Гевгелија. (3609) 

Лична карта рег. бр. 12330, серија бр. 0502489 
издадена од СВР — Кавадарци на име Јорданка 
Димче (Игнова) Стојанова, е. Дреново, Кавадарци. 

(3610) 
Лична карта рег. бр. 785, серија бр. 0274890 на 

име Сатки Икмет Изаири, е. Д. Палчиште, Те-
товско. (3611) 

Лична карта рег. бр. 1083, серија бр. 0166093 
издадена од СВР — Прилеп на име Кирил Ас-
парух Тавчиоски, ул. „И. Василевски" бр. 2 — 
Прилеп. (3612) 

Лична карта рег. бр. 22190, серија бр. 0134219 
издадена од СВР — Струга на име Сава Наум 
(Прентоска) т у л е с к а , е. Мислешево, Струга. (3613) 

Лична карта рег. бр. 681, серија бр. 0143391 
издадена од СВР — Струга на име Иван Наум 
К О Ј Ш О С К И , е. Јабланица, Струга. (3314) 

Лична карта рег. бр. 3343, серија бр. 0147306 
издадена од СВР — Прилеп на име Јелица Стојан 
(Цветковиќ) Хаџи Спировска, ул. „М. Ацев" бр. 2 
— Прилеп. (3615) 

Лична карта рег. бр. 2930, серија бр. 0210203 
издадена од СВР — Охрид на име Кевни Зе-
кирија Сали, ул. „Даме Груев" бр. 181 — Охрид. 

(3616) 
Лична карта рег. бр. 420, серија бр. 0274030 на 

име Ајет Сали Салији, е. Дебреше, Тетовско. (3617) 
Лична карта рег. бр. 632, серија бр. 0314142 

издадена од СВР — ^Кочани на име Никола Мија-
лов Гицов, ул. „К. Маркс" бр. 4 — Кочани. (3618) 

Лична карта рег. бр. 12019, серија бр. 0708524 
издадена од СВР — Гостивар на име Гани Азиз 
Махмута, е. Добридол, Гостивар. (3644) 

Лична карта рег. бр. 17214, серија бр. 0713824 
издадена од СВР — Гостивар на име Осман Се-
лим Османи, е. Горна Бањица, Гостивар. (3645) 

Лична карта рег. бр. 573, серија бр. 0774583 
издадена од СВР — Гостивар на име Ибраим Зе-
нун Муслии е. Врањовце, Гостивар. (3646) 

Лична карта рег. бр. 27128, серија бр. 0723938 
издадена од СВР — Гостивар на име Кашиф Ру-
шан Муареми, е. Балиндол, Тетовско. (3647) 

Лична карта рег. бр. ЗОН, серија бр. 0424325 
издадена од СВР — Штип на име Симеон Димит-
ров Пачемски, е. Владимирово, Берово. (3648) 

Лична карта рег. бр. 226, серија бр. 4169328 
издадена од СВР — Гилане на име Акија Мисим 
Азири, Скопје. (3344) 

Лична карта рег. бр. 58809, серија бр. 0045414 
издадена од СВР — Скопје на име Таир Весел 
Амет, Скопје. (3345) 

Лична карта рег. бр. 59949, серија бр. 0047181 
издадена од СВР — Скопје на име Мамудије Алил 
Амза, Скопје. (3346) 

Лична карта рег. бр. 10501, серија бр. 0006410 
издадена нд СВР — Скопје на име Борис Велко 
Атанасовски, Скопје. (3347) 

Лична карта рег. бр. 80269, серија бр. 0052843 
издадена од СВР — Скопје на име Благуна Димче 
Блажевска, Скопје. (3348) 

Лична карта рег. бр. 56817, серија бр. 0042014 
издадена од СВР — Скопје на име Алије Селим 
Бајрам, Скопје. (3349) 

Лична карта рег. бр. 232, серија бр. 0004793 
издадена од СВР — Скопје на име Селами Азем 
Бекири, Скопје. (3350) 

Лична карта рег. бр. 8417, серија бр. 0004128 
издадена од СВР — Скопје на име Мусо Рифат 
Ибраимовски, Скопје. (3351* 

Лична карта рег. бр. 102607, серија бр. 0259690 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Раденко Иванов, Скопје. (3352) 

Лична карта рег. бр. 21737, серија бр. 0597853 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Трајко 
Јовановски, Скопје. (3353) 

Лична карта рег. бр. 45551, серија бр. 0605130 
издадена од СВР — Скопје на име Драган Велич-
ко Костовски, Скопје. (3354) 

Лична карта рег. бр. 22414, серија бр. 0538238 
издадена од СВР — Куманово на име Русе Спасо 
Крстевски, Скопје. (3355) 

Лична карта рег. бр. 96310, серија бр. 0608304 
издадена од СВР — Скопје на име Арсен Санде 

Кајстарав, Скопје. (3356) 
Лична карта рег. бр. 21462, серија бр. 0049497 

издадена од СВР — Скопје на име Душан Крсте 
Крстиќ, Скопје. (3357) 

Лична карта рег. бр. 58903, серија бр. 0045594 
издадена од СВР — Скопје на име Ира Раим 
Мемет, Скопје. (3358) 

Лична карта рег. бр. 104085, серија бр. 0252613 
издадена од СВР — Скопје на име Рецеп Шаин 
Мемедов, Скопје. (3359) 
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Лична карта рег. бр. 86043, серија бр. 0081452 
издадена од СВР — Скопје на име Мухарем Рахман 
Рамадани, Скопје. (3360) 

Лична карта рег. бр. 129206, серија бр. 0510221 
издадена од СВР — Скопје на име Рефик Љатиф 
Реџеп, Скопје. (3361) 

Лична карта рег. бр. 69589, серија бр. 0619773 
издадена од СВР — Скопје на име Добрила Радо-
мир Ранковиќ, Скопје. (3362) 

Лична карта рег. бр. 231, серија бр. С034787 
издадена од СВР — Скопје на име Сефедин Исен 
Скели, Скопје. (3363) 

Лична карта рег. бр. 52729, серија бр. С037361 
издадена од СВР — Скопје на име Христо Спиоо 
Спировски, Скопје. (3331) 

Лична карта рег. бр. 56464, серија бр. 0014945 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Илиев 
Трајковски, Скопје. 3365) 

Лична карта рег. бр. 6032, серија бр. 053Г763 
издадена од СВР — Скопје на име Мито Стефан 
Трајковски, Скопје. (3333) 

Лична карта рег. бр. 94010, серија бр. 0323276 
издадена од СВР — Скопје на име Мандије Се пим 
Џемаил, Скопје. <3367) 

Лична карта рег. бр. 1093, серија бр. 1115519 
издадена од СВР — Ливно на име Шефика Адема 
Шехиќ, Скопје. (3353) 

Лична карта рег. бр. 5602, серија бр. 0382226 
издадена од СВР — Скопје на име Амза Касам 
Адемовски, Скопје. 3447) 

Лична карта рег. бр. 63510, серија бр. 0470069 
издадена од СВР — Скопје на име Ѓорѓи Томо 
Бековски, Скопје. (3448) 

Лична карта рег. бр. 45119, серија бр. 0630320 
издадена од СВР — Скопје на име Драгослава 
Трајко Божиновиќ, Скопје. (3449) 

Лична карта рег. бр. 103691, серија бр. 0628231 
издадена од СВР — Скопје на име Милутин Бран-
ко Булатовиќ, Скопје. (3150; 

Лична карта рег. бр. 89709, серија бр. 0603831 
издадена од СВР — Скопје на име Ристо Петар 
Вангелов, Скопје. (3451) 

Лична карта рег. бр. 72221, серија бр. 0611340 
издадена од СВР — Скопје на име Тихомир Апо-
столов ѓорѓиев, Скопје. (3452) 

Лична карта рег. бр. 39640, серија бр. 0097420 
издадена од СВР — Сноп Је на име Томислав 
Бранко Димитровски, СКОПЈО. (3453) 

Лична карта рег. бр. 1806, серија бр. 0580788 
издадена од СВР — Скопје на име Исен Сабадин 
Исеиноски, Скопје. (3454) 

Лична карта рег. бр. 49500, серија бр. 0628430 
издадена од СВР — Скопје на име Ибраим Бесим 
Ибиш, Скопје. (3453) 

Лична карта рег. бр. 14296, серија бр. 0590906 
издадена од СВР — Скопје на име Раман Зекир 
Исмаил овски, Скопје. (3456) 

Лична карта рег. бр. 114251, серија бр. 0203910 
издадена од СВР — Скопје на име Хирмет Адем 
Ибраими, Скопје. (3457) 

Лична карта рег. бр. 2190, серија бр. 0613931 
издадена од СВР — Скопје на име Исмаил Бајрам 
Исеиновски, Скопје. (3453) 

Лична карта рег. бр. 37651, серија бр. 0608737 
издадела од СВР — Скопје на име Крсто Трајан 
{Крстевски, Скопје. (3439) 

Лична карта рег. бр. 126589, серија бр. 0521686 
издадена од СВР — Скопје на име Благуна Стојан 
Крстовска, Скопје. (3460) 

Лична карта рег. бр. 10716, серија бр. 0012103 
издадена од СВР — Скопје на име Кирил ИлиЈа 
Миленков, Скопје. (3461) 

Лична карта рег. бр. 7112, серија бр. 0006464 
издадена од СВР — Скопје на име Миле Трајче 
Мицков, Скопје. (3462) 

Лична карта рег. бр. 62343, серија бр. 0253836 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Никола 
Никанчевски, Скопје. (3463) 

Лична карта рег. бр. 2967, серија бр. 017293 
издадена од СВР — Скопје на име Цана Вангел 
Николова, Скопје. (3461) 

Лична карта рег. бр. 6417, серија бр. 0796943 
издадена од СВР — Скопје на име Милутин Сто-
јан Ракиќ, Скопје. (3465) 

Лична карта рег. 90530, серија бр. 0624603 
издадена од СВР — Скопје на име Весел Абдула 
Сали, Скопје. (3466) 

Лична карта рег. бр. 21778, серија бр. 0597898 
издадена од СВР — Скопје на има Александар 
Љубе Тенковиќ, Скопје. (3467) 

Лична карта рег. бр. 441, серија бр. 0300261 
издадена од СВР — Марибор на име Ј о ж е ф То-
тх ер, Скопје. (3463) 

Лична карта рег. бр. 29533, серија бр. 0095449 
издадена од СВР — Битола на име Вера Зоран 
Јанкулова, Скопје. (3459) 

Лична карта рег. бр. 57823, серија бр. 0470390 
издадена од СВР — Скопје на име Лепосава Бош-
ка Цветкова, Скопје. (3470) 

Лична карта рег. бр. 96632, серија бр. 0632042 
издадена од СВР — Скопје на име Мефаил Ха-
лид Џафери, Скопје. (3471) 

Лична карта рег. бр. 111747, серија бр. 0520830 
издадена од СВР — Скопје на име Расим Арслан 
Демири, Скопје. (3472) 

Лична карта рег. бр. 27250, серија бр. 0021545 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Тодор 
Јаневски, Скопје. (3473) 

Лична карта рег. бр. 79381, серија бр. 0052831 
издадена од СВР — Скопје на име Тодор Томе 
Костиќ, Скопје. (3474) 

Лична карта рег. бр. 96092, серија бр. 0259365 
издадена од СВР — Скопје на име Мирали Шаип 
Казимов, Скопје. (3475) 

Лична карта рег. бр. 130312, серија бр. 0484738 
издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Васил 
Крушков, Скопје. (3476) 

Лична карта рег. бр. 133626, серија бр. 0435153 
издадена од СВР — Скопје на име Станко Симо 
Ливрински, Скопје. (3477) 

Лична карта рег. бр. 16538, серија бр. 0485556 
издадена од СВР — Скопје на име Славко Трајче 
Митковски, Скопје. (3473) 

Лична карта рег. бр. 111454, серија бр. 0469717 
издадена од СВР — Скопје на име Илија Ангеле 
Миновски, Скопје. (3479) 
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Лична карта рег. бр. 9533, серија бр. 0303733 
издадена од СВР — Скопје на име Спасија Илија 
Пешковска, Скопје. (3480) 

Лична карта рег. бр. 19, серија бр. 015951 из-
дадена од СВР — СкопЈе на име Таќи Стасо Не-
лев, Скопје. (3431) 

Лична карта рег. бр. 20324, серија бр. 0596745 
издадена од СЕР — Скопје на име Шаин Ајрула 
ПаЈазити, Скопје. (3482) 

Лична карта рег. бр. 8251, серија бр. 0536361 
издадена од СВР — Гилане на име Брахим Мах-
мут Прекопуца, Скопје. (3433) 

Лична карта рег. бр. 41714, серија бр. 0659065 
издадена од СВР — Скопје на име Зумри ја На-
суф Ракип, Скопје. (3434) 

Лична карта рег. бр. 10314, серија бр. 0011633 
издадена од СВР — Скопје на име Јорданка Рис-
те Ристовска, Скопје. (3485) 

Лична карта рег. бр. 16233, серија бр. 0392788 
издадена од СЕР — Скопје на име Сулејман Халит 
Сакипи, Скопје. (3436) 

Лична карта рег. бр. 23606, серија бр. 229993 
издадена од СВР — Иванград на име Таип Ав-
дије Скендеровиќ, Скопје. (3437) 

Лична карта рег. бр. 7302, серија бр. 02^6775 
издадена од СЕР — Штип на име Стојан Сандев 
Спасевски, Скопје. (3488) 

Лична карта рег. бр. 58635, серија бр. 0044623 
издадена од СВР — СкопЈе на име Ајша Муста-
ф а Садик, Скопје. (3439) 

Лична карта рег. бр. 623, серија бр. 0301910 
издадена од СЕР — Штип на име Симеон Борис 
Спиров, Скопје. (3490) 

Лична карта рег. бр. 5234, серија бр. 0530966 
издадена од СЕР — Скопје на име Тоде Митре 
Смилевски, Скопје, (3491) 

Лична карта рег. бр. 56923, серија бр. 00424?0 
издадена од СВР — Скопје на име Зејнет Џавид 
Селим, Скопје. (3492) 

Лична карта рег. бр. 125768, серија бр. 0257568 
издадена од СВР — Скопје на име Стефан Јелен 
Таневски, Скопје. (3493) 

Лична карта рег. бр. 69975, серија бр. 0302131 
издадена од СВР — Скопје на име Усеин Ферат 
Тахир, Скопје. (3494) 

Лична карта рег. бр. 5598, серија бр. 0253145 
издадена од СВР — Скопје на име Алит Ба јрам 
Фејзула, Скопје. (3495) 

Лична карта рег. бр. 11796, серија бр. 0587803 
издадена од СВР — Скопје на име Асит Салит 
Ферати, Скопје. (3496) 

Лична карта рег. бр. 106790, серија бр. 0472250 
издадена од СВР — Скопје на име Живко Дра-
гиќ Алемпијевиќ, Скопје. (3619) 

Лична карта рег. бр. 29823, серија бр. 0026013 
издадена од СВР — Скопје на име Томе Трајков 
Ангеловски, Скопје. (3520) 

Лична карта рег. бр. 23357, серија бр. 0059076 
издадена од СВР — Скопје на име Предраг Три-
пун Блажевски, Скопје. (3321) 

Лична карта рег. бр. 73029, серија бр. 0201038 
издадена од СВР — Скопје на име Божидар Сто-
јан Гашевски, Скопје. (3622) 

Лична карта рег. бр. 22000, серија бр. 0065959 
издадена од СВР —. Скопје на име Александар 
Томо ѓорѓиевски, Скопје. (3623) 

Лична карта рег. бр. 930, серија бр. 24226 из-
дадена од СВР — Р о ж а ј на име За јриз Ахмет 
Даутовиќ, Скопје. (3624) 

Лична карта рег. бр. 92, серија бр. 3573502 
издадена од СВР — Панчево на име Шакир * 

Илијаз Дармановић Скопје. (3625) 
Лична карта рег. бр. 505, серија бр. 0360251 

издадена од СВР — Титов Велес на име Марга-
рита Јордан Димитрова, Скопје. (3626) 

Лична карта рег. бр. С0833, сзрија бр. 0627413 из-
дадена од СЕР — Скопје на име Љубомир Здрав-
ко Димовски, Скопје. (3627) 

Лична карта рег. бр. 5180, серија бр. 0517508 
издадена од СВР — Скопје на име Камил Хаљиљ 
Исмаил, Скопје. (3623) 

Лична карта рег. бр. 16384, серија бр. 0592901 
издадена од СВР — Скопје на име Шемзи Исен 
Исеиновски, Скопје. (3629) 

Лична карта рег. бр. 57734, серија бр. 0043933 
издадена од СЕР — Скопје на име Трајко Лазар 
Ивановски, Скопје. (3630) 

Лична карта рег. бр. 29713, серија бр. ОбоЗш 
издадена од СВР — Скопје на име Стефан Лазар 
Јовановски, Скопје. (3631) 

Лична карта рег. бр. 137780, серија бр. 0521887 
издадена од СВР — Скопје на име Благуња Бус е 
Коловска, Скопје. (3332) 

Лична карта рег. бр. 8906, серија бр. 0581016 
издадена од СВР — Приштина на име Емин Алил 
Конѓели, Скопје. (3633) 

Лична карта рег. бр. 118317, серија бр. 0520300 
издадена од СВР — Скопје на име Љубе Анче 
Мицевски, Скопје. (3634) 

Лична карта рег. бр. 22626, серија бр. 0598746 
издадена од СВР — Скопје на име Екрем Асан 
Мустафовски, Скопје. (3635) 

Лична карта рег. бр. 1197, серија бр. 0539407 
издадена од СВР — Гилане на име Осман Исмаил 
Осман, Скопје. (3636) 

Лична карта рег. бр. 114642, серија бр. 0257100 
издадена од СВР — Скопје на име Славе Софре 
Перчиски, Скопје. (3637) 

Лична карта рег. бр. 28345, серија бр. 0517035 
издадена од СВР — Скопје на име Цветан Дамјан 
Павлов, Скопје. (3633) 

Лична карта рег. бр. 37136, серија бр. 0031245 
издадена од СВР — Скопје на име Лазар Димо 
Пандовски, Скопје. (3639) 

Лична карта рег. бр. 11303, серија бр. 0008510 
издадена од СВР — Скопје на име Иван Влади-
мир Радевски, Скопје. (3640) 

Лична карта рег. бр. 125712, серија бр. 0520392 
издадена од СВР — Скопје на име Михајло Ак-
сентие Стојановски, Скопје. (3641) 

Лична карта рег. бр. 3005, серија бр. 0783242 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Ни-
кола Тошевски, Скопје. (3642) 

Лична карта рег. бр. 6691, серија бр. 0295305 
издадена од СВР — Кочани на име Загорка Саздо 
Цонева, Скопје. (3643) 



Стр. Ш — Вр. 4* СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ ЏЕ Декември 

ПОКАНА ЗА ПРЕТ ЛААТ А НА 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" ЗА 1963 г о д . 
Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1963 година изнесува 1.800 ди-

нари за еден примерок. 
Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка 

иа „Службен весник на НРМ" 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — 
Скопје или со чековна уплатница што е приложена кон бројот 36/62. 

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на прет-
платата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат 
следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна 
пошта), број на примероци, старите прета латници покрај ова да го наведат и бројот 
под кој е приман весникот во 1962 година. 

Претплатата за 1963 година може да се обнови до 31 декември о. г. 
Бидејќи извесен број претплатници од 1962 год. уште не ја подмириле прет-

платата, се молат со претплатата за идната година едновремено да ја внесат и долж-
ната претплата од 1962 година. 

СОДРЖИНА 

Страна 

194. Уредба за заводите за цени во Народна 
Република Македонија — — — — — 517 

195. Уредба за продолжување со работа на 
Фолклорниот институт како научна уста-
нова — — — — — — — — — — 519 

196. Одлука за овластување Секретаријатот за 
труд на Извршниот совет да решава по 
спорови помеѓу народните одбори на оп-
штините настанати при образување на ко-
мунална заедница — — — — — — 520 

197. Одлука за овластување највисоките ор-
гани на управуваше во просветни уста-
нови да ги утврдуваат положај ни те плати 
на службениците во тие установи — — 520 

198. Одлука за определување просветни уста-
нови чии акти за плаќање на хонорарната 
и прекувремената работа подлежат на 
потврда — — — — — — — — — 521 

§#9. Решение за изменување составот на Ко-
мисијата за претставки и поплаки на Из-
вршниот совет — — — — — — — 521 

200. Решение за разрешување на досегашните 
членови и за именување на нови членови 
на Советот на Радиотелевизија Скопје — 521 

201. Решение за назначување директор на Ре-
публичкиот завод за цени — — — — 522 

202. Правилник за изменување на Правилни-
кот за полагање на завршниот испит во 
гимназијата — — — — — — — — 522 

Страна 
203. Правилник за изменување на Правилни-

кот за полагањето на завршниот испит во 
учителска те школи — — -— — — — 523 

204. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за полагањето на заврш-
ниот испит во техничките и другите 
стручни училишта за стопанството и јав-
ните служби — — — — — — — — 524 

205. Правилник за именување и дополнување 
на Правилникот за полагање на заврш-
ниот испит во училиштата за квалифи-
кувани и висококвалификувани работ-
ници —1 — — — — — — — — 525 

206. Правилник- за оценување и напредува-
њето на учениците во специјалните учи-
лишта — — — — — — — — — 526 

207. Правилник за пофалбите, наградите и 
дисциплинските мерки и за начинот на 
нивното применување во специјалните 
училишта — — — —• — — — — 527 

208. Упатство за начинот на кој соодветните 
верифицирани установи за стручно обра-
зование ќе организираат полагање на ис-
пити за здобивање со степени на стручно 
образование на работниците што се оспо-
собени со практична работа во стопански 
организации — — — — — — — — 527 

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

•рп Народната башка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (5581) — Скопје. 


