
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 11 ноември 1960 
С к о п ј е 

Број 37 Год. XVI 

Претплатата за 1960 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 64 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

290. 
На основа член 7 и 51 од 3'аконот за основање 

виши стручни школи („Службен весник на НРМ" 
бр. 32/60), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ВИШИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ШКОЛИ 

ВО БИТОЛА И СТРУМИЦА 

1. Се основаат виши земјоделски школи (во на-
тамошниот текст: школи) со следните смерови: 

а) во Битола со сточарски смер; 
б) во Струмица — со поледелски смер 
2. Школувањето во< школите трае две години 

(четири семестри). 
3. Школите ги вршат задачите одредени со 

член 1 од Законот основање виши стручни школи. 
4. Правата на основач утврдени со Законот за 

основање виши стручни1 школи ги врши Секрета-
ријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет. 

Органот од претходниот став е и матичен орган 
за школите. 

5. Школите ќе почнат со работа од учебната 
1960/61 година. 

6. Ова решение ишетува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Број 09-1864/2 
8 октомври 1960 тодина 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковци, е. р. Љупчо Арсов е. р, 

291. 
На основа член 7 и 51 од Законот за основање 

виши стручни школи („Службен весник на НРМ" 
бр. 32/60), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ВИШИ ЕКОНОМСКИ ШКОЛИ ВО 

ПРИЛЕП, ТЕТОВО И КУМАНОВО 

1. Се основаат виши економски школи (во на-
тамошниот текст: школи) со следните смерови* 

а) во Прилеп — со книговодствен смер; 
б) во Тетово — со банкарско-финансиски смер; 

. в) во Куманово — со комерцијален смер. 
Школата од точката б) има банкарски и фи-

нансиски отсек, а школата од точката в) отсеци за 
внатрешна и надворешна трговија. 

2. Школувањето во школите трае две години 
(четири семестри). 

3. Школите ги вршат задачите одредени со член 
1 од 3'аконот за основање ВЕШТИ стручни школи. 

4. Правата на основач утврдени со Законот за 
основање виши стручни школи ги врши: за шко-
лите од точките 1 под а) и б) — Државниот секре-
таријат за работи на финансиите на НРМ а за. 
школата ед точката 1 под в) — Државниот секре-
таријат за "стоко© промет на НРМ. 

Органите ед претходниот став се и матични 
органи за тие школи. 

5. Школите ќе почнат со работа од учебната 
1960/61 година. 

6. Ова решение влегува во сгсла веднаш^ а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр, 09-1864/3 
8 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Филип Брајковци, е. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов е. р, 

292. 
На основа член 76 ст. 7 од Уредбата за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совет 
(„Службен весник на НРМ" бр. 21/58), во согласност 
со Одборот за организаци оно - у пра вим прашања, до-
несувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 

БИРОТО ЗА МОЛБИ И ПОПЛАКИ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Бирото з1а молби и поплаки на Извршниот со • 

вет (во натамошен текст: Битното) е организациона 
единица на Административниот секретаријат на Из-
вршниот совет. 

Член 2 
Бирото ги врши следните работи: 
1. ги прима и испитува претставките и попла-

ките што му ги упатуваат на Извршниот совет гра-
ѓани, установи и организации во врска со зако-
нитоста и експедитивноста во решавањето, како и 
однесувањето спрема странките од службениците 
на државните органи, установите и организациите 
што вршат јавна служба; 
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2. по барање од, Одборот за претставки ц жал-
би на Народното собрание и Кабинетот на претсе-
дателот на Народното собрание ги испитува мол-
бите и поплаките упатени до овие органи; 

3. испитува- молби и поплаки упатени до од-
делни републички органи ако* е тоа целисходно со 
оглед на нивната содржина; 

4. посредува кај државните органи, установите 
и организациите што вршат јавна служба за от-
странување на утврдените недостатоци во нивната 
работа; 

5. ги поднесува за претресување пред Комиси-
јата за претставки и поплаки на Извршниот совет 
проблемите што произлегуваат од испитувањето на 
примените молби и поплаки; 

6. ги извршува заклучоците на Комисијата за 
претставки и поплаки на Извршниот совет во вр-
ска со проблемите што произлегуваат од молбите 
и поплаките; 

7. ја врши административната и стручната ра-
бота на Комисијата за претставки ЈД поплаки на 
Извршниот совет; 

8. врши и други работи што се ставени во негов 
делокруг на основа на постојните прописи и упат-
ствата на Комисијата за претставки и поплаки на 
Извршниот совет. 

Член 3 
Во извршувањето на задачите од претходниот 

член' како и заради претресување на прашања од 
заеднички интерес, Бирото соработува со служј-
бите на народните одбори за претставки и поплаки 
и заинтересираните органи, установи и организации. 

Член 4 
Бирото ја испитува секоја молба и поплака 

што му е упатена, го известува подносителот за ре-
зултатот на испитувањето, а по потреба го упатува 
како може во склад со постојните закони и други 
прописи да го оствари своето право или со закон 
заштитен интерес. 

Член 5 
Испитувањето* еа молбите и поплаките Бирото1 

го врши преку свои службеници1, преку службите 
на народните одбори за претставки и поплаки или 
преку други државни органи, установи и органи-
зации. 

По потреба Бирото' може да упати свој служ-
беник на лице место да прибере податоци потреб-
ни за утврдување на наводите во поднесената молба 
односно поплака. 

По барање од Бирото сите државни органи, 
установи и организации должни се да му ги дадат 
потребните обавестувања. 

Член 6 
При посредувањето кај надлежните органи за 

отклонување на неправилностите, Бирото по по-
треба може да предлага преземање мерки за уфр-
лување на постапката и за отстранување на непра-
вилниот однос спрема странката, а на службите 
на народните одбори за претставки и поплаки може 
да им укажува и на начинот на кој неправилнос-
тите можат да се опклонат. 

Член 7 
Ако Бирото при испитувањето на молбите од-

носно поплаките утврди дека постои повреда на 
службената должност или некоја друга повреда 
кеја претставува кривично дело или дисциплински 
престап, може да му предложи на надлежниот ор-
ган против одговорното лице да покрене кривична 
или дисциплинска постапка. 

Член 8 
Бирото' А поднесува на Комисијата за претстав-

ки и поплаки на Извршниот совет повремено, а 
најмалку еднаш годишно извештај за својата 
работа. 

Член 9 
На чело на Бирото стои и со неговата работа 

раководи началник. 
Началникот ја организира работата во Бирото, 

им одредува задачи на службениците, им дава 
упатства за работа и се грижи за правилното и 
благовремено вршење на работите на Бирото. 

Началникот ги потпишува актите на Бирото. 

Член 10 
Работите во Бирото ги вршат стручни службе-

ници .— референти. 
Референтните ги испитуваат молбите и попла-

ките упатени до Бирото' и изготвуваат писмени 
реферати и информации за резултатите од испи-
тувањата ? изготвуваат акти до надлежните др-
жавни органи, установи и организации и изготву-
ваат одговори ДО' подносителите на молбите и по-
плаките. 

За својата работа референтите му одговараат 
на началникот. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на. 

неговото донесување. 

Број 03-1097/1 Секретар, 
4 мај 1960 година на Извршниот совет, 

Скопје Трајче Грујоски, е. р. 

293. 

На основа чл. 13 точка в) од Законот за здру-
женијата, соборите и другите јавни собранија 
(„-Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/46), по исполну-
вање на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот За-
кон, Државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти на НРМ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И 
РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА 

ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ И 
ВЕТЕРИНАРНИТЕ ТЕХНИЧА-

РИ НА НРМ 

Според поднесените кон пријавата правила се 
одобрува основањето и работата на Здружението 
на ветеринарните лекари и ветеринарните тек-



11 ноември 1900 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 37 — Стр. 641 

нича ри на НР Македонија, со седиште во Скопје, 
а со право на дејност на територијата на Народна 
Република Македонија. 

Бр 12-5047/1 
17 август 1960 година 

Скопје 
Државен секретар за внатрешни 

работи, 
М. Мицајков, с.р. 

294. 
На основа чл. 13 точка в) од Законот за здру-

женијата, соборите и другите јавни собранија 
(„Службен лист на1 ФНРЈ" бр. 5)1/46) по исполну-
вање на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот 
Закон, Државниот секретаријат за внатрешни 
работи на НРМ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И 

РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА 
СООБРАЌАЈНИТЕ ИНЖЕНЕРИ И ТЕХНИЧАРИ 

НА НРМ 

Според поднесените кон пријавата правила 
се одобрува основањето и работата на Друштвото 
на сообраќајните инж. и техничари на НРМ, со 
седиште во Скопје, а со право на дејност на тери-
торијата на Народна: Република Македонија. 

Бр. 12-10486/2 
5 август 1959 година 

Скопје 
По овластување на 

Државниот секрет, за внатрешни 
работи на НРМ, 
Боро Чаушев, с.р. 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1986/2 од 19 април 
1960 година, ја одобри промената на роденото и 
фамили јарно^ име на Стојановски Алексеј, од 
е. Лисолај, роден на ден 21 јуни 1931 година од 
родители: татко Горѓи и мајка Јелисавета, така 

: Ј ш т о во иднина роденото и фамилијарните име 
ќе му гласи Кочанковски Вангел. 

Промената на фами лиј зрното и роденото име на 
Стојановски Алексеј, од е. Лисолај, Битолско, се 
протегнува и на малолетната му ќерка Стојанов-
ска А. Роза, родена на ден 27 септември 1959 
година во е. Лисолај, Битолско. 

Оваа промена важи од денот на објавување-
то во „Службен весник на НРМ". (223) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-4046/1 од 7 април 
1960 година, ја одобри промената на личното име 
на Стојчев Станоје, роден на 16 октомври 1933 
година во село Павлешенце, Штипска околија, од 
татко Борис и мајка Ката, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Саревски Стојан. 

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

О/ласен дел 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-992.6/1 од 9 јуни'|1960 
година, ја одобри промената на роденото име на / 
Ефтимовски Крсте, роден на 9 февруари 1953 го-
дина во е. Асамати, Охридска околија, од татко 
Ефтимовски Христо и мајка Ефтимовска, род. Трп-
ковска Малева, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Славе. 

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

/ 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12-14850/1 од 16 сеп-
тември 1960 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Милошевиќ Чедомир, роден на 15 
декември 1953 година во Ѓорче Петров, Скопска 
околија, од татко Милошевиќ Војо и мајка Ми-
лошеви^ род. Поповиќ Даринка, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Милан. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Миланка Калешоска, од Битола, ул. „Георги 
Сугарев" бр. 84, поднесе до овој суд тужба за 
развод на бракот против Илија Јанкуловски, од 
село Брајчино, Охридска околија, а сега во не-
извесност. Бидејќи тужениот е во неизвесност и 
со непозната адреса, се поканува во рок од 30 

ј^ена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ" да се јави во овој суд или да 

Оваа промена важи од денот на објавувањето * , д р е д и с в о ј застапник. Во противен случај ќе му 
во „Службен весник на НРМ". (219) ^јбиде о д р е д е н застапник по званична должност. 

__ - о д Окружниот суд во Битола, П. 340/60. (222) 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12-6464/1 од 26 април 
1960 година!, ја одобри промената на роденото име 
на малолетниот Костадинов Ристо, роден на 4 
август 1955 година во гр. Радовиш, Штипска око-
лија, од татко Костадинов Милан и мајка Коста-
динова, род. Ристова Зора, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Панче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето , 
во „Службен весник на НРМ". ( Ш Ј 

I 
ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Тужителката Смиљана Бојевска, од гр. Тето-
во, поднесе тужба за развод на бракот против 
тужениот Гаиќ Обрен, од Јеловиќ, вредност на 
спорот 50.000 динари. Окружниот суд во гр. Тетово 
му го поставува за привремен застапник на ту-
жениот Сајко Сај »овски, адвокат од гр. Тетово, и 
тужениот се упозорува дека ќе го застапува опре-
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делениот застапник во оваа постапка, се додека 
тој или неговиот полномошник не се пријават пред 
судот односно додека органот на старателството 
во Тетово не го извести судот дека на тужениот 
му е поставен старател. 

Од Окружниот суд во гр. Тетово П. бр. 289/60. 

тешке на Народниот одбор на општината Тетово 
бр. 1007 од 11-1Х-1959 година, и Николовски Васов 
Александар, шеф на сметководството. Кне Бирото 
ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздел жу ваат во 
границите на овластувањето, сметано од 15-1Х-1959 
година. 

(221) у / од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
4 бр. 758/59. (Ш55) 

ОКОЛИСКИ СУД РЕСЕН 

Се покануваат лицата Ицо и Мице Ноневи, 
од село Болно, Општина Ресен, сега во САД со 
непознати адреси, да се јават во Околискиот суд 
во Ресен, за давање наследнички изјави, по оста-
вината на покојната им баба Неновска Василева 
Ленка, родена Илиевска, бив. од е. Болно, во рок 
од една година од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". 

Во противно оставината ќе се расправи во 
нивно отсуство. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во гр. Ресен, О. бр. 37/60 

тЈ 
ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рет. бр. 6, стр. 
21 е запишано следното: Согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Жерев јане бр. 
01-3320/1 од 22-V-!959 година кон Земјоделската 
задруга „Карабунар" село Камењане, Тетовско, се 
припојува Земјоделската задруга „Братство", е. Д. 
Па лишите, сметано од 22-V-1959 година. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Жеровјане бр. 04-3/1 од 7-П-1959 год, стопан-
ската дејност на Земјоделската задруга „Карабу-
нар", е. Камењане, Тетовско, во иднина е: откуп 
на селскостопански производи, машински парк, сто-
чарство и преработка на млеко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 812/59. (1066) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-У-1960 го-
дина на страна 82, ред. бр. 6 е запишано следно-
то: Земјоделската задруга „Пролет", е. Драгобра-
ште — Кочани е ставена во редовна ликвидација. 
Ликвидацијата е одобрена со решението на На-
родниот одбор на општината Виница бр. 02-961/1 
од 13-П-1960 година. 

За ликвидатор на задругата е назначен Ми-
тевски Стојан, кој е овластен да ја потпишува 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 42/60. (1039) 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Гостивар бр. 1991 од 30-Ш-1960 година е ста-
вена во редовна ликвидација Управата на стан-
бената заедница во Гостивар. 

Се покануваат сите поверители да ги прија-
ват своите побарувања, а должниците да ги под-
мират своите обврски-долгови во рок од 30 дена 
по објавувањето на овој оглас. 

Од Ликвидационата комисија 
(1245) 

/ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 78, страна 201 е запишано следното: 
Ламбевски Миле, шеф на сметководството, досега-
шен потписник на Лозарското претпријатие „Демир 
Капија" — Демир Капија, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството е назначен Киро 
Србинов, кој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето1 заедно со старите потписници Глишиќ Свето-
мир и Петров Владо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф г 
бр. 284/58. (1973) 

1сија 1 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 235 на страна 700 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Претпријатието „Биро 
за проектирање" Тетово и тоа: Петрика Цветанов-
ски, в.д. директор, и Панче Димитриевеки се раз-
решени од должност и им престанува пр аш ото за 
потпишување. 

За нови потписници на Бирото се назначени 
следните лица: Африм Вокши, в.д. директор, со р#-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 325, страна 989 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Шумското манипулан-
т и т е претпријатие „Клински Ливади", село Мушев 
Гроб, Титоввелешко, и тоа: Гоцев Ташев Ристо, 
благајник, Крстев Петров Младен, технички рако-
водител, со разрешени од должност и им преста-
нува правото за потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се наз-
начени следните лица: Пане Василев, секретар, и 
Илија Ристов, член на управниот одбор, кои прет-
пријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето со ста-
риот потписник Н И К О Л О В Јанев Здравко, директор, 
сметано од 5-Х-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 805/59. (1979) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х1-1959 година под рег. бр. 25/56, свеска П е за-
пишано следното: Дејноста на Пиљарница^ во Кру-
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шево на Земјоделското стопанство Д и ш е Ефтимов" 
од Крушево се проширува така што продавницата 
во иднина покрај продажба на производите на Зе-
мјоделското стопанство „Мише Ефтимов" од Кру-
шево: овошје, зеленчук и други градинарски про-
изводи од лозарството и овоштарството, преработ-
ки од нив, ратарске-сточарски производи, пчелар-
ски производи и други производи, во иднина и за 
дополнение на асортиманот ќе врши продажба на 
такви производи од други производители. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 460/59. (1993) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-Х1-1959 година под рег. бр. 104/55, свеска П е за-
нишано следното: Престанува овластувањето за 
потпишување на досегашниот директор Тодор Г. 
Димзовски. Отсега Претпријатието „.Сандански" од 
Прилеп ќе го потпишува новоназначениот директор 
Живко Јорданов Николовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 455/59. (1999^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-Х1-1959 година под рег. бр. 7/56, свеска Ш е за-
пишано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Абдул Вој-
ника. Во иднина Производител ното претпријатие за 
производство на персиски килими „Новост" од Де-
бар ќе го потпишуваат следните лица: новоназначе-
ниот директор Шабан Џемали, шефот на сметковод-
ството Рефик Папранику и комерцијалниот дирек-
тор Дика Мерсим. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 453/59. (1995) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-XI-1959 година под рег. бр. 38/55, свеска П е за-
пишано следното: Се брише од регистарот на сто-
панските организации занаетчиското претпријатие 
„Пелистер" од Прилеп, бидејќи престана со својата 
самостојна работа поради припојувањето кон Инва-
лидското занаетчиско производители© претпријатие 
„Инзап" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 40/59. (200Ш 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-Х1-1959 година под рег. бр. 57/55, свеска П е за-
пишано следното: Престанува овластувањето за 
потпишување на досегашниот раководител Велко 
Ѓрргиев Бабушку. Во иднина Трговскиот дуќан 
„Крушево" од Крушево ќе го потпишува новоназ-
начениот раководител Димитар Иванов Динески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 462/59. (1996) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
>дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 

/ под рег. бр. 202 на стр. 557 е запишано следното: 
Се'брише од регистарот на претпријатијата м дуќа-
ните Претпријатието за промет со житарица ори-* 
и грав „Житопромет" — Гостивар, бидејќи со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гости-
вар бр. 01-4532/2 од 23-VII-1958 год. е припоено ка-
ко погон кон Претпријатието „Жито Македонија" 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 481/59. (2002) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-Х1-1959 година под рег. бр. 48/55, свеска Ш е за-
пишано следното: Престанува овластувањето за 
потпишување на досегашниот шеф на сметковод-
ството Јанко Митрески. Отсега Фабриката за кон-
зерви „Билјана" од Охрид ќе ја потпишуваат ди-
ректорот Решат Љутви и ново назначени от шеф 
на сметководството Стефан Стефановски и тоа пое-
динечно. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 444/59. (1997)Ј^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот рт претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 116, страна 295 е запишано' следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Самостојниот трговски дуќан „.Корзо" — Го-
стивар, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Гостивар бр. 01-7765/58 год. од 30-
ХП-1958 год. е припоен кон Трговското мешовито 
претпријатие на големо и мало ,ДПар" — Гостивар, 
сметано од 1-1-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 485/59. (2003) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-Х1-1959 година под рег. бр. 35/55, свеска Ш е за-
пишано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Иван Нинков-
ски и на техничкиот директор Караџоски Стојан. 
Во иднина Производителното претпријатие за от-
куп, обработка и продажба на тутун од Охрид ќе 
го потпишуваат новоназначениот в.д. директор Кру-
ме Јовчевски, шефот на културата Ристо Поповски" 
-и шефот на сметководството Круме Угриновски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 454/59. (1998) 

Окружниот стопански суд, во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата м дуќаните 
под рег. бр. 97 на страна 229 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар — Секретаријат за стопанства 
бр. 189 од 14-1-1959 година Продавницата „Нов жи-
вот" во Гостивар на Трговското претпријатие на 
големо и мало „Шар" — Гостивар, која се наоѓа на 
ул. „Маршал Тито" бр. 42 се преселува во Гостивар 
на ул. „Мајор Чеде Филиповски" бр. 20, сметано од 
14-1-1959 година. 

» Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
\ Ј б р . 843/59. (2004) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 172 на страна 485 е запишано следното: 
Се брише од регистарот' на претпријатие ата и дуќа-
ните Претпријатието за откуп и промет со жита-
рица, ориз и грав „Жито Куманово" — Куманово, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 11435/1 од 26-1Х-19591 година 
е припоено кон Претпријатието за промет со жито 
и преработки од жито на големо „Жито Македони-
ја" — Скопје, сметано од 1-VII-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 839/59. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во. регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 439, страна 1200 е запишано следното: 
Стојменсвски Гоко, досегашен секрета риа Занает-
чиското монтажно и нисталатерско претпријатие 
„Инсталатер" — Скопје, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За нов .потонених иа претпријатието е назна-
чен Милановски Живко, ш е ф на комерцијалното 
одделение. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со директорот Димче Димитре© ски и Никола 
Цуцуловски, шеф на сметководството, сметано од 
ЗО-Х-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 851/59. (2013) 

На досегашниот потписник на Тутуновиот комбинат 
— Скопје Ненад Кравиќ, директор на П погон, му 
престанува правото за потпишување. 

На негово место за потписник е назначен инж. 
Стојче Костовски, директор на производството. Тој 
комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со старите 
потписници и тоа: Јосип Денона, директор на ком-
бинатот, Душан Груневски, директор на стопанско-
с метко в о дни от сектор, Славчо Костурлиев, дирек-
тор на производниот погон, Никола Грнчаров, шеф 
ра финансиското книговодство, сметано од 5-Х-1959 

(2006 )д/ година. 
г 0 д окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 806/59. (2017) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпр[<ј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 220, страна 583 е запишано следоото: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кале" во Скопје бр. 10065/59 год. од 30-
IX-!959 год. фирмата на Претпријатието за промет 
со железни, технички и електротехнички матери--*? 
јал и ,/Гехнометал" — Скопје се именува ш гласи: 
Претпријатие за промет со железни, метални, тех-
нички и електро-технички материјали „Техноме-
тал — Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 790/59. (2014) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 207, стран 555 е запишано следното: Ни-
кола Николевски, досегашен книговодител на Тр-
говското претпријатие „Победа" — Титов Велес, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нов книговодител на претпријатието е на-
значен Бончо Наумов. Тој др етири јатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со новоназначениот потписник 
Тошо Миховоки, комерц^ јалист, и стариот потпис-
ник в. д. директорот Николов Тодор, сметано од 
2-Х1-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 853/59. (201 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата на Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Клечовци бр. 04-2163 од 28-УП-1959 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 3 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Шивач Благоја Ко-
лев Димитриевски, со седиште во е. Коњух, Кума-Л.-Т) Ј 

^ ^ ^ асовска околија. Предмет на работењето на дуќанот 
а 1 т т т и о т г О ТТП ТГ П ГЛ,П ТТТТ/Л п ѓ к - п г л т г т т п 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бјр. 457, стр. 1208 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Казанџиско-калајџи-
ската задруга „Илинден" — Скопје и тоа: Есад 
Усеин, книговодител, и Димитрија Лупа, работник, 
се разрешени од должност и им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се наз-
начени следните лица: Наумовски Бранко, книго-
водител, и Костовски Раде, работник. Тие задруга-
та ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат во границите на овластувањето со стариот 
потписник Димитрије Туниќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 763 /̂59. (2016) 

е: шиење на народно облекло. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја 

Колев Димитриевски. (226) 

Врз основа на дозволата на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово бр. 
666 е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 37, свеска П занает-
чискиот дуќан под фирма: Месарска работилница 
на Земјоделската задруга „Иднина" — Берово, со 
седиште во Берово. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: колење на добиток и продажба на свежо 
месо. 

Работоводител на работилницата е Поевски Јо-
ванов Ѓорѓи. (236) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под, рег. бр. 444, страна 1218 е запишано следното: 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Неготино 
бр. 04-4386/1 од 9-Х-1959 година и запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
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на страна 112, рег. бр. 4386 занаетчискиот дуќан 
под! фирма: Леблебиџија Исмет Расимов Асанов, со 
седиште во Демир Капија. Предмет на работењето 
на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, 
семки, кикирики и костени. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмет 
Расимов Асанов. (15) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ка-
вадарци бр. 04-13451 од 25-ХП-1959 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 218, рег. бр. 218 занаетчис-
киот дуќан под фирма: Столар Ристо Игов Несто-
ров, со седиште во Кавадарци, ул. „Тошо Пепето" 
бр. 39. Предмет на работењето на дуќанот е: сто-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Игов Несторов. (16) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на 
општината „И дади ја" — Скопје бр. 04-387/1 од 1-П-
1960 год' е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 60 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан 

изработка на шноли, укопници, игли и ситни 
украсни предмети на Круме Г. Мартиновски, со 
седиште во Скопје, ул. „Триглавска" бр. 22. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: изработка на шно-
ли, укосници, игли и ситни украсни предмети. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме 
Г. Мартиновски. (33) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-341 од 20-1-1960 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 62, рег. бр. 491 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Аутомеханичарска работилница на Димит-
рија Николовски, со седиште во Гостивар, ул. „Иво 
Рибар Лола" бр. 64. Предмет на работењето на 
дуќанот е: автомеханичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димит-
рија Николовски. 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Кратово 
бр. 05-57/1 е запишан во регистарот на занаетчис-

ј ките дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 1 
Ј занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Стојан 

Малинов Димитров, со седиште во Кратово. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Малинов Димитров. (34) 

Врз основа на дозволата од .Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-7608 од 5-Х-1959 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 324, рег. бр. 324 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Свеќар Блага Стефанова Хаџимитреска, со 
седиште во Прилеп, ул. „Стив Наумов" бр. 16. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: изработка и про-
дажба на свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блага 
Стеванова Хаџимитреска. 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-193/2 од 6-П-1960 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 62, рег. бр. 493 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Браварска работилница на Нашит 
Мучи, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. бб. — 
Предмет на работењето на дуќанот е: браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нашит 
Мучи. (36) 

1аГа » 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Теарце бр. 03-11853/59 год., е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 3 рег. бр. 42 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Стојна Спасоска, со седиште 
во е. Рогачево, Тетовска околија. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојна 
Спасоска. 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-193/1 од 6-П-1960 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 62 рег. бр. 492 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Лимар Нашит Мучи, со седиште во 
Гостивар, ул. „ЈНА" бр. бб. Предмет на работењето 
на дуќанот е: лимарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нашит 
Мучи. . (37) 

ЈЈНсА I I 
(31) I 1 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Теарце бр. 03-9063/1/1959 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 4, рег. бр. 44 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар Младен И. Кочески, со 
седиште во е. Беловиште, Тетовско. Предмет на 
работењето на дуќанот е: столарски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Младен 
И, Коцески. 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 03-789/1 од 8-П-1960 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 529 рег. бр. 521 за-
наетчискиот под фирма: Молер Ордан Тодоров Ден-
ков, со седиште во Титов Велес, ул. „Кирил и Ме-
тоди" бр. 40. Предмет на работењето на дуќанот е: 
молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан 
Тодоров Денков. (38) Ј 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-693/1 од 5-П-1960 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 871, рег. бр*. 98/60 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Работилница за поправка на вело-
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силеди на Александар Бондев Христовски, со се-
диште во Битола, ул. „Булевар 1 мај" бр. 275. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: поправка на вело-
сипеди (чистење), подмачкување, лепење на гуми 
и слично. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Бондев Христовски. (39) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" — Скопје бр. 04-1317/1 од 2-П-
1960 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 7 рег. бр. 
61 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија 
Сулејман Ј. Реџеп, со седиште во Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр. 22. Предмет на работењето на дуќанот 
е: печење на леблебија, пуканки, костени, семки 
и ел. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулеј-
ман Ј. Реџеп. (40) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Свидетелство за завршен V клас .во Кочани на 
име Драги Јованов Ефтимов, е. Грдовци — Кочани. 

(1962) 
Здравствена легитимација бр. 15229, издадена 

од ЗСО — Штип на име Фатиме Шукри Јашарова, 
ул. „Славчо Стојменов" бр. 41 — Штип. (19.Ш& 

Здравствена легитимација бр. 9837, издадена од 
ЗСО — Штип на име Милорад Крстев Колев, ул. 
„Еврејска" бр. 12 — Штип. (1964) 

Здравствена легитимација бр. 21 ООО издадена од 
ЗСО — Скопје на име Ариф1 Весели, е. Одри — Те-
товско. (1965) 

Документи за предадена волна на име Мурат 
Решид, е. Г. Оризари — Титовве лешко. (1966) 

Здравствена легитимација бр. 13*081, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на лме Димитар Попов, ул. 
„Лазо Трпков" бу. 3 — Титов Велес. (12^7) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во 
Титов Велес на име Марко Андреев Дамковски, е. 
Извор — Титов в зл енис о. (1968) 

Здравствена легитимација бр. 19528, издадена 
од ЗСО — Битола на име Васко Б о шњако век и, ул. 
„Солунска" бр. 257 — Битола. (1969)1 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Битола на име Николина Славева, Битола. (1970) 

Здравствена легитимација бр. 15013, на име 
Кубре Дејанов, ул. „Корушка" бр. 25 — Штип. (1971} 

Здравствена легитимација бр. 115090 издадена 
од ЗСО — Скопје ка име Грозда М. Илиевска, е. 
Старо Село — Тетовско. (1972) 

Работна книзнка бр. 10028 на име Иванка Сте-
фаноска, ул. „.Тодор Циповски — Мерџан" бр. 119 
— Тетово. (1973) 

Работна книшка бр. 11586 на име Шефиме Су-
лејмана, ул. „Корушка" бр. 16 — Тетово. (1974) 

Здравствена легитимација бр. 58781 на име 
Иван Ивановски, ученик во стопанството — Битола, 

Возачка дозвола бр. 417 на име Ристо П. Ста-
кински, е. Таринци — Штипско. (122Ш 

Здравствена легитимација бр. 14616, издадена од 
ЗСО — Титоград на име Србин Цветков Стефанов-
ски, ул. „Никола Тесла" бр. 75 — Гостивар. (Ш7)1 

Здравствена легитимација бр. 24452, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Муамер Абдулхади Риз-
ванче, ул. „Ленинградска" бр. 17 — Гостивар. (19ЈЈД) ^ 

Здравствена книшка бр. 359 на име Ружа Трај-
кова, ул. „Горче Петров" бр. 10 — Т. Велес. (1979) 

Здравствена легитимација бр. 58791 издадена 
од ЗСО —( Битола на име Мемет Мамуров, ул. „Ка-
ранова" бр. 41 — Битола. (1981) 

Здравствена легитимација бр. 12855 на име 
Лилјана Спирева, Текстилна фабрика „Пелистер" 
— Битола. (1982) 

Сообраќајна книшка за камион марка „ТАМ", 
рег. бр. М-1924 на Трговското претпријатие за ко-
лонијални и прехранбени артикли на големо „Ан-
гроколонијал" — Скопје. (19832 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот во Генерал Јанковић на име 
Аљуш Рогаши, Скопје. (1ЈЈ5&) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Нарашанов, Скопје. (1985) 

Работна книшка бр. 314690, рег. бр. 1700, изда-
дена од Бирото' за посредуваше на трудот — Скопје 
на име Божа Стојанова, Скопје. (1986) 

Работна книшка бр. 44441, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во' Скопје на име Абедин 
Муртезан, Скопје. (1987) 

Работна книшка бр. 289, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Скопје на име Живана 
Чонова, Скопје. (1988) 

Работна книшка бр. 34424, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Ана Ди-
мариевска, Скопје. (1989) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димче Тодоровски, Скопје. (1990) 

Работна книшка бр. 6591/53, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Перо Соддатов, Скопје. (1991) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Бор на име Мустафа Демировиќ, Скопје. (1992) 

Работна книшка бр. 40892 на име Стеван Ми-, 
товски, Скопје. (1993) 

Индекс бр. 1503, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на име Драгиша Матвеев, Скопје. 
, (1994) Ј 

Здравствена легитимација бр. 4149, издадена од 
рСО — Филијала Кр. Паланка на име Јакимовски 
С. Стоје, е. Луке, Кумановско. (И)07) 

Воена буквица издадена од Воениот отсек во 
Тетово на име Османи Јусуфи Ахмет, е. Седларе-
во, Тетовско. 

Патна листа бр. 538/60, издадена од СВР — Ти-
тов Велес на име Азис Абдулев Абдуловски, е. 
Согле, Титозвелешко. (2204) 

Патна листа бр. 535/60, издадена од СВР — Ти-
тов Велес на риме Абдула Азисов Абдул овски, е. 
рогле, Титоввелешко. (2205) 

Здравствена легитимација бр. 199747 издадена 
од ЗОО — Скопје на име Борис А. Белев, Скопје. 

(1995) 
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Здравствена легитимација бр. 18725 издадена од 
ЗОО — Охрид на име Кристофил Кузманови, е. 
Вапила, Охридско. (1996) 

Здравствена легитимација бр. 470 издадена од 
ЗОО — Штип на име Анка Коцева, ул. „Борко Ле-
вата" бр. 1 — Штип. (1997) 

Здравствена легитимација бр. 284, издадена од 
ЗСО — Титов Велес на име Лиман Мемета Ајети, 
е. Марвинци — Титсовелешко. (19981 

Здравствена легитимација бр. 48366, издадена 
од ЗСО — Битола на име Верослава Аврамова, Же-
лезничка станица — Битола. (1999Ј. 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Драги Б. Георгиев, е. Дамјан — Штипско. (2000) 

Здравствена легитимација бр. 28149/55 на име 
Фаик Џемал Мединовски, ул. „Козјак" бр. 58 — Би-
тола. * (2001) 

Здравствена легитимација бр. 41338, издадена 
од ЗСО — Битола на име Трајана Алексова Ку ка-
линска, е. Кукуречани — Битолско. (2002) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" во Кума-
ново на име Душко Ристов Недевски, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 29 — Куманово. (2003) 

Работна книшка рег. бр. 2989/55, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Титов Велес 
на име Велимир Петрушев Михајл овски, е. Извор 
—• Титоввелешко. (2004) 

Здравствена легитимација бр. 17667 на име Ма-
рија Спасева, ул. „Браќа Поп Јор данови" бр. 6 —• 
Титов Велес. (2005) 

Здравствена легитимација бр. 12089, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Асије Имерагаи, ул. 
„Браќа ГИНОВСКИ" бр. 9 — Гостивар. (2006) 

Работна книшка на име Лика Маму ди ја, ул. 
„Г. Чаршија" (барака) — Тетово. (20211 

Работна книшка на име Абдилвеат Исмаили, 
ул. „Мирче Ацев" бр. 34а — Тетово. (2008ј 

Здравствена легитимација бр. 1980/56 на име 
Ристе Нелков Ристевски, ул. „Дебарска" бр. 55 — 
Битола. (2009) 

Здравствена легитимација бр. 36960, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Фиолета Јончо Лешоска, 
е. Пашино Рувци — Прилеп. (2010) 

Работна книшка бр. 12310, серија бр. 249930 на 
име Наил Ајдин Џемаил оски, ул. „Тризла" бр. 153 
— Прилеп. ^2011) 

Работна книшка бр. 8861, серија бр. 162008 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Демо Љатиф Демири, ул. „Средорек" 
бр. 6 — Куманово. (2012) 

Здравствена легитимација бр. 3768/57, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Благоја Саздов Соко-
ловски, е. Романовце — Кумановско. (2013) 

Возачка книшка на име Киро Јорданов Доцев-
ски, ул. „Панче Пешев" бр. 7 — Куманово. (2014) 

Здравствена легитимација бр. 4887, издадена од 
ЗСО — Кичево на име Мирко Јовчевски, е. Белица 
— Кичево. (2015) 

Индекс и студентска легитимација бр. 2306, из-
дадени од Медицинскиот факултет — Скопје на 
име Драгомир Васиќ, Скопје. (2016) 

Свидетелство за завршена I година учителска 
школа, издадено од Учителската школа во Скопје 
на име Коста Палоски, Скопје. (2017) 

Работна книшка бр. 26817/55, издадена од Ви-
,рото за посредуваше на трудот — Скопје на име 
Винко Шќепановиќ, Скопје. (2018) 

Работна книшка бр. 6019, издадена од Бирото 
/за посредуван>е на трудот — Скопје на име Цветан 
Антовски, е. Катланово — Скопско. (2019) 

Свидетелство за завршена матура бр. 2/82 од 
/7-Х-1955 год., издадено од Гимназијата во Тетово 
на име Предраг Лазоски, ул. „Капетана Кочина" 
бр. 3 — Белград. (2020^ 

, Работна книшка бр. 946, серија бр. 270026, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на име Андреја Симовски, Скопје. (2021) 

Свидетелство за III клас гимназија под бр. 249, 
издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново на име Борис Александров Георгиевски, ул. 
,Д петолетка" бр. 3 — Куманово. (2022) 

Здравствена легитимација бјр. 18251, издадена 
'оц'ЗСО — Гевгелија на име Мито Пенов Бејков, е. 
Гавато — Титоввелешко. (2023) 

Свидетелство за завршено Специјално графичко 
училиште Благој Шсшолчев" на име Лазовски То-
дор Дупли, под бр. 1104, издадено на 31-VIII-1950 
— Скопје. 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 3688, серија бр. 0344198 
издадена од СВР — Титов Велес на име Дане То-
мев Ѓорѓиевски, е. Папрадиште, Титоввелешко. 3271 

Лична карта рег. бр. 14149, серија бр. 0554259 
издадена од СВР — Урошевац на име Селим Ука 
Абази, ул. „Нишка" фр. 39 — Титов Велес. (3272) 

Лична карта рег. бр. 6200, серија бр. 0346710 
Издадена од СВР — Титов Велес на име Трајко Ми-
лошев Златевски, е. Мартслци, Титоввелешко. (3273) 
/ Лична карта рег. бр. 11869, серија бр. 050333 
издадена од СВР — Кавадарци на име Илинка Саво 
Стаменова, е. Градско — Титоввелешко. (3274» 

Лична карта рег. бр. 12647, серија бр. 0131351 
издадена од СВР — Гевгелија на име Стојан Дими-
тров Јованов, ул. „Илија Мијов" бр. 11 — Гевгелија. 

/ (3275) 
Лична карта рег. бр. 22437, серија бр. 0793284 

издадена од СВР — Тетово на име Фаик Селмана 
Селими, е. Цер01во — Тетовско. (3276) 

Лична карта рег. бр. 19112, серија бр. 0024647 
издадена од СВР — Охрид на име Драга Андрија 
^Мартиноска) Котеска, е. Глабочица — Струга. (3277) 

Лична карта рег. бр. 8916, серија бр. 0015548 
издадена од СВР — Битола на име Стојанка Симеон 
^Кузеска) Парчевска, е. Бистрица — Битола. (3278) 

Лична карта рег. бр. 2578, серија бр. 0210207 
издадена од СВР — Охрид на име Зубер Ариф Си-
нак. ул. „Славеј Планина" бр. 8 — Охрид. (3279) 

Лична карта рег. бр. 152, серија бр. 0244362, из-
вадена од, СВР — Охрид на име Ифет Устрев Лу-
ман, ул. „Пирин Планина" бр. 5 — Охрид. (3280) 

Лична карта рег. бр. 14595, серија бр. 0119305 
'издадена од СВР — Дебар на име Цапа Рамадана 
Аџи, ул. „3. Точкоски" бр. 7 — Дебар. (3281) 

Лична карта рег. бр. 10262, серија бр. 0005189 
'издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Ѓорѓи1 Зафировски, Валандово — Гевгелија. (3382) 
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Лична карта рег. бр. 15464, серија бр. 0676005 
издадена од СВР — Тетово1 на име Шукри Исмаил 
Помагали, е. Г. Седларце — Тетовско. (3283) 

Лична карта рег. бр. 15014, серија бр. 0676354 
издадена од СВР — Тетово на име Амзи Адила 
Садики, 'е. Церово — Тетовско. (3284)Ј 

Лична карта рег. бр. 30348, серија бр. 0688307 
издадена од СВР — Тетово на име Мурат1 Адила 
Сулејмани, е. Долно Палчиште — Тетовско. (Зј&ЗД 

Лична карта рег. бр. 9411, серија бр. 0011914 
издадена од СВР — Битола на име Јордан Божил 
Стојановски, е. Добромири — Битолско. (3286) 

Лична карта рег. бр. 1003, серија бр. 0-27824; из-
дадена од СВР — Битола на име Крум Мисев, ул. 
„Благоја Шукура" бр. 3, е. Варош — Прилеп. (32Ј7) 

Лична карта рег. бр. 1366, серија бр. 0542593 
издадена од СВР — Куманово на име Александар 
Гиразов Стевевски, е. Студена Бара — Куманово. 

(3288) 
Лична карта рег. бр. 6338, серија бр. 0216035 

издадена од СВР —• Охрид на име Зуди Бекир Ха-
мид, ул. „Абас Емин" бр. 92 — Охрид. (3289)' 

Лична карта рег. бр. 17905, серија бр. 0734337 
издадена од СВР — Кичево на име Велика Спасев-
ска, е. Добреноец — Кичево. (3290) 

Лична карта рег. бр. 606, серија бр. 0243116 
издадена од СВР — Кичево на име Таир Џемаилом 
Таири, е. Грешница — Кичево. (3291; 

Лична карта рег. бр. 1391, серија бр. 0286901 
издадена од СВР — Кичево на име Ша ди је Таири, 
е. Грешница — Кичево. (3292) 

Лична карта рег. бр. 25217, серија бр. 0358015 
издадена од СВР — Титов Велес на име Борко Дра-
ганов Антевски, е. Богомила — Титоввелешко. (3293) 

Лична карта рег. бр. 11391, серија бр. 0388001 
издадена од СВР — Кочани на име Блаже Насев 
Михајлов, е. Виничка Кршла, Штипско. (3294) 

Лична карта рег. бр. 6521, серија бр. 0402931 
издадена од СВР — Св. Николе на име Данина 
Владе (Панева) Петрова, Св. Николе. (3320) 

Лична карта рег. бр. 8454, серија бр. 0073420 
(издадена од СВР1 — Гевгелија на име Никола Јован 
Димевски, е. Фурка — Гевгелија. (3321) 

Лична карта рег. Фр. 7118, серија бр. 0310646 
издадена од СВР — Штип на име Милош Тодев 
Арсов, е. Уларци — Штипско. (332Д)Ј 

Лична карта рег. бр. 8861, серија бр. 0312100 
(издадена од' СВР — Св. Николе на име Мирослав 
Димев Сенев, Св. Николе. (3323) 

Лична карта рег. бр. 4755, серија фр. 0400265 
издадена од СВР — Св. Николе на име Стоимен 
Геров Јованов, е. Горобинци — Св. Николе. (3324) 

Лична карта рег. бр. 8963, серија бр. 0073713 
издадена од СВР — Гевгелија на име Томе Горѓе 
Ќатов, е. Богданци — Гевгелија. (3325) 

Лична карта рег. бр. 810, серија бр. 0278537 
издадена од СВР — Ресен на име Шерифе Ферат 
(Арифова) Исмаилова, Ресен. (3226) 

Лична карта рег. бр. 44175, серија бр. 0799409 
издадена од СВР — Гостивар на (име Беќир Емши 
Беќири, е. Лакавица — Гостивар. (3327) 

Лична карта рег. бр. 7384, серија бр. 0666875 
издадена од СВР — Тетово на име Вехап Меди Џа-
фери, е. Желино — Тетовско. (3328) 

Лична карта рег. бр. 26374, серија бр. 0723084 
,издадена од СВР — Тетово на име Гаши Абаз Ле-
мани, ул. „Тоде Богданови" бр. 48 — Гостивар. 

(33291 
, Лична карта рег. бр. 34719, серија бр. 0690957 
издадена од СВР — Тетово на име Ѓулша Абдула-
мит Хусеини, ул. „Битолска" бр. 13 — Тетово. (3330] 

Лична карта рег. бр. 8341, серија бр. 0671345 
издадена од СВР — Тетово на име Мамут Осман 
Мамути, е. Боговиње — Тетовско. (ЗЗЗЦ 

Лична карта рег. бр. 27747, серија бр. 0685638 
издадена од СВР — Тетово на име Сал ој дин Џе-
маил Усеини, ул. „Битолска" бр. 13 — Тетово. (3332) 

Лична карта рег. бр. 16882, серија бр. 0679521 
издадена од СВР — Тетово на име Трпе Србинов 
Ристовски, е. Жилче — Тетовско. (3333) 

Лична карта рег. бр. 3679, серија бр. 0636180 
издадена од СВР — Куманово на име Трајко С Т О Ј -

КОВ Белковски, е. Гиновци — Кр. Паланка. (3334) 
Лична карта рег. бр. 34816, серија бр. 0691464 

издадена од СВР — Тетово на име Умурзат Асиди 
'(Незири) Усеини, ул. „Битолска" бр. 13 — Тетово. 

(3335) ј 
Лична карта рег. бр. 29333, серија бр. 0687284 

"издадена од СВР — Тетово на име Џемаили Исак 
Усеини, ул. „Битолска" бр. 13 — Тетово. (3336) 

Лична карта рег. бр. 34456, серија бр. 0690969 
, издадена од СВР — Тетово на име Шукри је Џе-
маили Усеини, ул. „Битолска" бр. 13 — Тетово. (3337) 

Лична карта рег. бр. 7299, серија бр. 0527869 
^издадена од СВР — Куманово на име Даница Ми-
ланова (Васова) Спасовска, ул. „Иван Милутино-
виќ" бр. 1 — Скопје. (зјш) 
, Лична карта рег. бр. 19097, серија бр. 0091936 
(издадена од СВР — Битола на име Јован Вангел 
Здравевски, ул. ,ДС. Канински" бр. 9 — Битола. 

(3339) 
Лична карта рег. бјр. 39786, серија бр. 00§Ш5 

издадена од СВР — Битола на име Љубица Јован 
ДГперовиќ, ул. „Кичево" бр. 20 — Битола. (3340) 

Лична карта рег. бр. 576, серија бр. 012*0860 
издадена од СВР — Делчево на име Владимир Ко-
стадинов Мицевски, е. Разловце — Делчево. (3341) 

Лична карта рег. бр. 13498, серија бр. 0155400 
издадена од СВР — Прилеп на 'име Глигорија Ан-
донов Гиневски, ул. „П. Темелкоски" бр. 1 — При-
леп. (33421 

Лична карта рег. бр. 17942, серија бр. 0734374 
издадена од СВР — Кичево на име Злате Настев 
Пејоски, е. Кнежино — Кичево. (3343) 

Лична карта рег. бр. 2129, серија бр. 0182639 
издадена од СВР — Битола на име Јован Димитров 
Петрески, е. Славеј — Прилеп. (3344) 

Лична карта рег. бр. 4481, серија бр. 0110402 
издадена од СВР — Битола на име Коста Петров 
Чагорски, е. Могила — Битолско. (3345) 

Лична карта рег. бр. 244, серија бр. 0319655 
/издадена од СВР — Радовиш на име Костадин Ни-
колов Пецев, е. Ораовица — Радовиш. (3346) 

Лична карта рег. бр. 24458, серија бр. 0796426 
.издадена од СВР — Тетово на име Менду Мемед 
Џемаили, е. Камењане — Тетовско. (3347) 

Лична карта рег. бр. , 647, серија бр. 0213053 
издадена од СВР — Охрид на име Михајло Сандре 
Нанески, ул. „Ст. Пинџур" бр. 24 — Охрид, (3348) 
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Лична карта рег. бр. 17050, серија бр. 0197809 
издадена од СВР — Прилеп на име Милан Сотиров 
Илиески, ул. „Мирче Ацев" бр. 77а — Прилеп. (334.9)̂  

Лична карта рег. бр. 43672, серија бр. 0798907 
издадена од СВР — Тетово на име Нуриман Шукри 
Беќири, е. Камењане — Тетовско. (3350) 

Лична карта рег. бр. 3563, серија бр. 0700173 
издадена од СВР — Гостивар на име Реџеп Сали 
Абдулаи, ул. „.Браќа Гинови" бр. 47 — Гостивар. 

(33*51) 
Лична карта рег. бр. 2592, серија бр. 0663279 

издадена од СВР — Тетово на име Сулејман На-
јмила Алими, е. Урвич — Тетовско. (3352) 

Лична карта рег. бр. 10684, серија бр, 0707194 
издадена од СВР — Гостивар на име Селим Му-
стафа Јаја, е. Неготино — Тетовско. (3353) 

Лична карта рег. бр. 6334, серија бр. 066535? 
издадена од СВР — Тетово на име Саит Лимана 
ут имани, е. Г. Синичане — Тетово. ,(3354) 

Лична карта рег. бр. 8969, серија бр. 0705379 
издадена од СВР — Тетово на име Стојан Саве Ко-
ровски, е. Стенче — Тетовско. (3355) 

Лична карта рег. бр. 799, серија бр. 0525312 
издадена од СВР — Куманово на име Светозар 
Митев Максимовски, ул. „Ленин" бр. 2 — Куманово. 

(3356) 
Лична карта рег. бр. 7591, серија бр. 056*7991 

издадена од СВР — Куманово на име Стоје Стра-
шев Краљевски, е. Винци — Кумановско. (3357) 

Лична карта рег. бр. 18294, серија бр. 0091200 
издадена од СВР — Битола на име Слободан Сотир 
Мицковиќ, ул. „VII бригада" бр. 38 — Битола. (3358) 

Лична карта рег. бр. 15469, серија бр. 0231401 
издадена од СВР — Кичево на име Темелко Нај-
дов Крстески, е. Требовље — Кичево. (3359) 

Лична карта рег. бр. 20469, серија бр. 073480 
издадена од СВР — Кичево на име Цветан Симев 
Димоски, е. Растеш — Кичево. (3360]_ 

Лична карта рег. бр. 481, серија бр. 0412991 
издадена од СВР — Радовиш на име Адил Меме-
дов Усинов, ул. „Плачковица" бр. 2 — Радовиш. 

(ЗЗбЦј 
Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 0126515 

издадена од СВР — Прилеп на име Анѓа (Моми-
рова) Конеска, ул. „Ленин" бр. 29 — Дрил еп. (3362), 

"Лична"карта рег. бр. 26685, серија бр. 0092587 
издадена од СВР — Битола на име Александар 
Стојан Здравевски, ул. ^Прохор Пчински" бр. 2г> 
— Битола. (3363) 

Лична карта рег. бр. 56, серија бр. 0316566 на 
име Живка Томова Николева, е. Ангелци — Стру-
мица. (3364) 

Лична карта рег. бр. 2614, серија бр. 0065325 
издадена од СВР — Берово на име Михаил Гли-
горов Илиевски, Берово. (3365} 

Лична карта рег. бр. 5500, серија бр. 0346070 
издадена од СВР — Титов Велес на име Мица Ри-
стова Карбева, е. Војница — Титоввелешко. (3366) 

Лична карта рег. бр. 496, серија бр. 0261462, из-
дадена од СВР — Битола на име Ристе Неделков 
Ристевски, ул. „Илинден" бр. 33 — Битола. (3367) 

Лична карта рег. бр. 24317, серија бр. 0736501 
(издадена од СВР — Охрид на име Стојо Иванов Ко-

„ ста диноски, е. Лавчани — Кичево. (3368) 

Лична карта рег. бр. 5132, серија бр. 0749650 
издадена од СВР — Кичево на име Столе Никоди-
носки, е. Крушица — Кичево. (3369) 

Лична карта рег. бр. 8114, серија бр. 0704624 
додадена од СВР — Гостивар на име Сеит Ејупи 
Максути, е. Врапчиште — Гостивар. (ЗЗЈ70) 

Лична карта рег. бр. 22691, серија бр. 0719301^ 
издадена од СВР — Гостивар на име Џеладин Илми 

, Рамадани, е. Д. Јеловце — Гостивар. (3311) 
Лична карта рег. бр. 13585, серија бр. 0590185" 

издадена од СВР — Скопје на име Магда Ангел 
(Николова) Арсовска, Скопје. (3226) 

Лична карта рег. бр. 10980, серија бр. 2999105 
издадена од СВР — Кос. Каменица на име Шаип 
Ислам Красници, Скопје. (3227) 

/ Лична карта рег. бр. 80667, серија бр. 0056818 
издадена од СВР — Скопје на име Назми Рамадан 
Ибраим, Скопје. (3228) 

' Лична карта рег. бр. 3282, серија бр. 0783983 
издадена од СВР — Скопје на/име Баки Аз?ир Џа-
фер, Скопје. (3229) 

Лична карта рег. бр. 40308, серија бр. 065"6204 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Јордан 
Сребров, Скопје. (3230^ 

Лична карта рег. бр. 6473, серија бр. 2709581Г 
издадена од СВР — Ваљево на име Лепосава Нена! 
Милосављевиќ, Скопје. (3231) 

Лична карта рег. бр. 48824, серија бр. 0610420 
"издадена од СВР — Скопје на име Фаик Исмал 
Османи, Скопје. (3232) 

Лична карта рег. бр. 39488, серија бр. 0626013 
/издадена од СВР — Скопје на име Азис Реџеп Ба ј -
рам, Скопје. (3233) 

Лична карта рег. бр. 5757, серија бр. 0589988 
'издадена од СВР — Скопје на име Никола Темелко 
Спасоски, Скопје. (3234) 

Лична карта рег. бр. 389, серија бр. 0071699 на 
-име Петар Ангел Еленко®, Скопје. (3235) 

Лична карта рег. бр. 9407, серија бр. 00(59471 
издадена од СВР — Скопје на име Бедрија Рустем 
(Рамаданова) Саитова, Скопје. (3236) 

Лична кагота рег. бр. 68931, серија бр. 0620780 
издадена од СВР — Скопје на име Шефкет Фаик 
Осман, Скопје. (Ј237) 

Лична карта рег. бр. 64594, серија бр. 0071049 
издадена од СВР — Скопје на име Мемет Џемаил 
Бислими, Скопје. (3238У 

Лична карта рег. бр. 52728, серија бр. 0037964 
'издадена од СВР — Скопје на име Асип Бислим 
Мустафа, Скопје. (3239Ј 

Лична карта рег. бо. 57035, сери1а бр. 0043371 
издадена од СВР — Скопје на име Ќаил Рамадан 
Селмани, Скопје. (3240) 

Лична карта рег. бр. 18065, серија бр. 0356483 
издадена од СВР — Титов Велес на име Ганчо Спав 
ко Мила нов, Скопје. (3241) 

Лична карта рег. бр. 91443, серија бр. 0605427 
издадена од СВР — Скопје на име Русе Трајко* Ач-
ковиќ, Скопје. (3242) 

Лична карта рег. бр. 91393, серија бр. 0605453 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Никодин 
Цимбировски, Скопје. (3?43)Ј 

Лична карта рег. бр. 54614, серија бр. 0045440 
издадена од С'ВР — Скопје на име Баки Рамадан 
Адем, Скопје. (3244) 
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Лична карта рег. бр. 43365, серија бр. 0621556 
издадена од СВР — Скопје на име Оливера Раде 
(Угриновска) Пеновска, Скопје. (3245), 

Лична карта рег. бр. 7250, серија бр. 0617735 
издадена од СВР — Скопје на име Јусуф Ќазим 
Илиази, Скопје. (3246) 

Лична карта рег. бр. 23745, серија бр. 0599865 
издадена од СВР — Скопје на име Мурат Ајет 
Иљази, Скопје. (3247).. 

Лична карта рег. бр. 105707, серија бр. 0617776 
издадена од СВР — Скопје на име Даут Хајро Ка-
ришик, Скопје (3248)Ј 

Лична карта рег. бр. 64703, серија бр. 0071319 
издадена од СВР — Скопје на име Мустафа Ибраим 
Селимов, Скопје. (3249) 

Лична карта рег. бр. 18536, серија бр. 0594656 
издадена од СВР — Скопје на име Мефаил Абдула 
Алиевски, Скопје. (3250 

Лична карта рег. бр. 11837, серија бр. 0192347 
издадена од СВР — Прилеп на име Нафие Баки-
ров Шабаноски, е. Десово — Битолско. (30381 

Лична карта рег. бр. 13214, серија бр. 0503519 
издадена од СВР — Кавадарци на име Павле Г. 
Ранковиќ, е. Џидимирци — Кавадарци. (3039) 

Лична карта рег. бр. 3805, серија бр. 0748323 
издадена од СВР — Кичево на име Ристо Цветанов 
Божиноски, е. Вранештица — Кичево. (304ЈР 1 

Лична карта рег. бр. 23494, серија бр. 0283054 
издадена од СВР — Кичево на име Радица Стојме-
нова (Ристеска) Стојаноска, е. Ижишта — Кичево.„ 

Лична карта рег. бр. 22022, серија бр. 0217472 
издадена од СВР — Охрид на име Стој мирка ѓор-
ѓиоска, е. Вранештица — Кичево. (3042) * 

Лична карта рег. бр. 17632, серија бр. 0714242 
издадена од СВР — Гостивар на име Ферат Миф-
тар Елези, е. Чајле — Гостивар. (3043)1 

Лична карта рег. бр. 2903, серија бр. 01 Ш з 
издадена од СВР — Дебар на име Зурија Це лил а 
Таири, е. Жировница — Тетовско. (30^4)' 

Лична карта рег. бр. 18232, серија бр. 0336650 
издадена од СВР — Титов Велес на име Игбал Ха-
лил Османова Османова, ул. „Прохор П чине ки" бр. 
16 — Титов Велес. (ЗЈО^ј^ 

Лична карта рег. бр. 6296, серија бр. 0546884 
издадена од СВР — Куманово на име Миле Мла-
денов Ве линковски, е. Пелинце — Кумановско. (3046) ' 

Лична карта рег. бр. 8978, серија бр. 0113688 
издадена од СВР — Дебар на име Мифтар Муарем 
Исакоски, е. Осолница — Дебар. (3047) 

Лична карта рег. бр. 7739, серија бр. 0112449' 
издадена од СВР — Дебар на име Нуриш Сејди Ра-
мадан, е. Елевци — Дебар. (3048) 1 

Лична карта рег. бр. 2904, серија бр. 0146967 
издадена од СВР — Прилеп на име Ристе Тодоров 
Петкоски, ул. „Марксова" бр. 136 — Прилеп. (3049) ' 

Лична'карта рег. бр. 567, серија бр. 0181077, из-
дадена од СВР — Прилеп на име Раде Чапкуноски, 
е. Тополчани — Битолско. (3050) 

Лична карта рег. бр. 4655, серија бр. 0329165 
издадена од СВР — Титов Велес на име Тодор 
Трајков Гошев, ул. „Сараевска" бр. 12 — Титов 
Велес. (3051) 

Лична карта рег. бр. 18190, серија бр. 0507028 
издадена од СВР — Кавадарци на име Душан Ги-
чов Колев, е. Драгожел, Кавадарци. (3052) 

Лична карта рег. бр. 6154, серија бр. 0152044 
Додадена од СВР — Прилеп на име Димитар Илиев 
Лашкоски, ул. „Борка Талески" бр. 34 — Прилеп. 

(3053) 
/ Лична карта рег. бр. 4397, серија бр. 0544689 
издадена од СВР — Куманово на име Миле Стан-
ков Цветковски, ул. „ЈБоро Папучар" бр. 11 — Ку-

маново. (3064) ^ 
Лична карта рег. бр. 8673, серија бр. 0667640 

издадена од СВР — Тетово на име Трипун Тоде 
Настовски, е. Сиричино — Тетовско. (3055) 

Лична карта рег. бр. 39339, серија бр. 0694593 
издадена од СВР — Тетово на име Шукри Азиз 

/Мислими, е. Жеровјане, Тетово. (3056) 
Лична карта рег. бр, 9382, серија бр. 0385992 

издадена од СВР — Кочани на име Ајше Мустафа 
^азифова , е. Блатец — Штипско. (3057} 

Лична карта рег. бр. 37324, серија бр. 01б5614 
издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Томев 
/Томески, ул. „Егејска" бр. 37 — Прилеп. (3058) 

Лична карта рег. бр. 444, серија бр. 0643554, из-
дадена од СВР — Куманово на име Добривоја Јор-
данов Цветковски, е. Опила — Кумановско. (3059} 

Лична карта рег. бр. 6184, серија бр. 0215686 
издадена од СВР — Охрид на име Назми је Ѓуладин 
'(Капар) Хумет, ул. „Гоце Делчев" бр. 245 — Охрид. 

(3060) 
Лична карта рег. бр. 14922, серија бр. 0087160 

извадена од СВР — Битола на име Благоја Кочов-
ски, е. Бабино — Битолско1. (3061) 

Лична карта рег. бр. 7728, серија бр. 0789655 
^издадена од СВР — Тетово на име Вукадин Никев 
Митовски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 176 — Тетово1. 

(3062) 
Лична карта рег. бр. 5061, серија бр. 0071)029 

издадена од СВР — Битола на име Владимир Пет-
ров Лазаревски, ул. „Хр. Узунов" бр. 15а — Битола. 

Лична карта рег. бр. 7673, серија бр. 0492633 
зададена од СВР — Кавадарци на име Гаврил Ан-
дреја Бе ло коро в, е. Д. Капија — Кавадарци. (3064) 

Лична карта рег. бр. 23751, серија бр. 0539669 
издадена од СВР — Куманово на име Душан Ди-
митревски, ул. „<Св. Марковиќ" бр. 30 — Куманово. 

(3065) 
Лична карта рег. бр. 5843, серија бр. 0669313 

издадена од СВР — Тетово на име Илми Мемета 
Алили, е. Ораше — Тетовско. (ЗЈШ1 

Лична карта рег. бр. 597, серија бр. 0167108 
издадена од СВР —• Прилеп на име Љубица Ми-
ланова Ристеска, е. Мраморани — Битолско. (Зф§2) 

Лична карта рег. бр. 463, серија бр. 0396973 
издадена од СВР — Св. Николе на име Л>убе Ми-
ланов Арсевски, е. Павлешенци — Св. Николе. 3068 

Лична карта рег. бр. 3191, серија бр. 0699801 
издадена од СВР — Гостивар на име Рецеп Хамита 
Хасани, е. Врапчиште — Тетовско. (3069) 

Лична карта рег. бр. 9453, серија бр. 0705963 
издадена од СВР — Гостивар на име Рамис Јакупа 
Асани, е. Калиште — Тетовско. (3070) 

Лична карта рег. бр. 346, серија бр. 0125856 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Ратка Ко-
стевска, е. Ракотинце — Битолско. (3071) 

Лична карта рег. бр. 7849, серија бр. 0568249 
раздадена од СВР — Куманово на име Стојан Ко-
стадинов Ристовски, е. Гули1нце — Кумановско. 3072 
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Лична карта рег. бр. 25574, серија бр. 3897877 
издадена од СВР — Бујановац на име Станислава 
Ѓорѓевиќ, ул. „Доне Божинов" бр. 11/1 — Куманово. 

Лична карта рег. бр. 356, серија бр. 024477, из-
дадена од СВР — Титов Велес на име Трајан Ван-
чов Зарковски, ул. „III населба" бр. 71 — Титов 
Велес. (2ЈЦ4) 

Лична карта рег. бр. 1120, серија бр, 03'69866 
издадена од СВР — Титов Велес на име Тодор Или-
ја Цицаров, ул. „Орце Шутев" бр. 26 — Т. Велес. 

(307р) 
Лична карта рег. бр. 5306, серија бр. 0110016 

издадена од СВР — Дебар на име Џабир Садик Ме-
медов, е. Новак — Дебар. (3076) 

Лична карта рег. бр. 833, серија бр. 0140543 
издадена од СВР — Дебар на име Шасине Демир 
(Баки) Мемедова, е. Новак — Дебар. (3077) 

Лична карта рег. бр. 13692, серија бр. 0757658 
издадена од СВР — Кичево на име Александар 
Блажевски, е. Белица — Кичево-. (3078) 

Лична карта рег. бр. 127, серија бр. 0140037 
издадена од СВР — Прилеп на име Илија Благоев 
Нечиј арески, ул. „Димо Наре динко" бр. 17 — При-
леп. (3079)Ј 

Лична карта рег. фр. 23702, серија бр. 0795134 
издадена од СВР — Тетово на име Љубица Ане 
Стојановски, е. Лешок — Тетовско. (3080) 

Лична карта рег. бр. 3106, серија бр. 0247624 
издадена од СВР — Битола на име Цветан Велев 
Тул абоски, е. Годивје — Битолско. (3081) 

Лична карта рег. бр. 6982, серија бр. 0412456 
издадена од СВР — Радовиш на име Александар 
Антун Јерамазов, „нова населба" — Радовиш. (3082) 

Личка карта рег. бр. 3041, серија бр. 0544304 
издадена од СВР — Куманово на име Благоја С. 
Соколовски, е. Романовце — Кумановско. (3083)" 

Лична карта рег. бр. 8301, серија бр. 0023304 
издадена од СВР — Битола на име Векија Максуд 
Мамедова, ул. „Ст. Наумов" бр. 90 — Битола. (3084) 

Лична карта рег. бр. 20969, серија бр. 0717579 
издадена од СВР — Гостивар на име Вели Емин Зе-
кири, е. Лакавица — Гостивар. (3110) 

Лична карта рег. бр. 18, серија бр. 0125028, из-
дадена од СВР — Битола на име Гурга Монд ов ек а, 
ул. „Цар Самуил" бр. 137 —. Битола. (3111) 

Лична карта рег. бр. 643, серија бр. 062322, из-
дадена од СВР — Крива Паланка на име ѓорѓи 
Јорданов Митов, е. Мартинци — Кр. Па л а ж а . (3112) 

Лична карта рег. бр. 16790, серија бр. 0505098 
издадена од СВР — Кавадарци на име Иван Горѓи 
Стефановски, е. Демир Капија — Кавадарци. (3113) 

Лична карта рег. бр. 309102, серија бр. 328384 
издадена од СВР — Белград на име Муарем Му-
ареМ Касами, е. Добридол — Тетовско. (21Ш-

Лична карта рег. бр. 6581, серија бр. 0229867 
издадена од СВР — Охрид на име Никола Милев 
Аврамови, е. Куратица — Охридско. (3115) 

Лична карта рег. бр. 2294, серија бр. 0114804 
издадена од СВР — Радовиш на име Никола Ки-
рилов Трпков, ул. „22 октомври" бр. 1 — Радовиш. 

Личка карта рег. бр. 5907, серија бр. 01864171 

издадена од СВР — Прилеп на име Сове Спирков 
Совески, е. Костинци — Битолско. (3117), 

Лична карта рег. бр. 139, серија бр. 0272549 на 
им« Фаик Адема Алии, е. Врапчиште — Тетовско. 

Лична карта рег. бр. 7310, серија бр. 0100020 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Љуба 
'Мијалко (Дејанова) Јованова, е. Трново — Крива 
Паланка. (2625)1 

Лична карта рег. бр. 7316, серија бр. 00100020 
'издадена од СВР — Крива Паланка на име Јордана 
Велин (Станојкова) Јанкова, е. Жидилово — Крива 
Паланка. (2708) 

Лична карта рег. бр. 4194, серија бр. 00*76673 
'издадена од СВР — Битола на име Артита Митре-
ска, ул. „Девејани" бр. 7 — Битола. (3119) 

Лична карта рег. бр. 5118, сарија бр. 0185628 
издадена од СВР — Битола на име Атанас Велев 
Велески, е. Бела Црква — Битолско. (81201 

Лична карта рег. бр. 6112, серија бр. 0115273 
издадена од СВР — Битола на име Блаже Ристов 
Марковски, е. Дол. Српци — Прилеп. (3121) 

Лична карта рег. бр. 18165, серија бр. 0336583 
издадена од СВР — Титов Велес на име Благој 
Петре Игнов, ул. „-Вл. Назор" бр. 184 — Титов 
Велес. 

Лична карта рег. бр. 10232, серија бр. 0216436 
издадена од) СВР — Охрид на име Владо Гинов Та-
наскоски, е. Велмеј — Охридско. (3123) 

Лична карта рег. бр. 9588, серија бр. 0214302 
издадена од СВР — Охрид на име Добре Стојанов 
Шаламаноски, е. Годивје — Охридско. (3124) 

Лична карта рег. бр. 9578, серија бр. 0190088 
издадена од СВР — Прилеп на име Димко Ѓорѓиев 
Ристески, е. Сенокос — Битолско. (3125) 

1̂ јИЅична карта рег. бр. 9688, серија бр. 0214402 
додадена од СВР — Охрвд на име Ќиро Златев По-
поски, е. Белчишта — Охридско. (3126) 

^/Лична карта рег. бр. 11623, серија бр. 0500462 
^издадена од СВР — Кавадарци на име Мито Кр-
чов Темков, е. Шивец — Кавадарци. (3121) 

^Ќична карта рег. бр. 15008, серија бр. 0335426 
•раздадена од СВР — Титов Велес на име Меџит З е ј -
нелов Абдулов, е. Бузалково — Титоввелешко. (3128) 
/ Лична карта рег. бр. 6413, серија бр. 0411889 
издадена од СВР — Штип на име Милица Милан. 
Илиќ, земјоделско стопанство, е. Сојаклари — Ти-
*овве лешко. (3129) 

Лична карта рег. бр. 1327, серија бр. 0145889 
издадена од СВР — Битола на име Методија Гли-
дура Галески, ул. „Орде Чопела" бр. 3 — Прилеп. 

^3130) 
Лична карта рег. бр. 28916, серија бр. 0686866 

додадена од СВР — Тетово на име Сефер Атип 
Емини, е. Милетино — Тетовско. (3131) 

Лична карта рег. бр. 15493, серија бр. 0712003 
издадена рд СВР — Гостивар на име Адам Тофе 
Трампевски, е. Ж. Река — Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 1418, серија бр. 0277862 
издадена од СВР — Ресен на име Ајре Јашаров 
Исмаиловски, ул. „Ј. Јосифоски" бр. бб — Ресен. 

(3157) 
' Лична карта рег. бр. 18556, серија бр. 0018851 

издадена од СВР — Битола на име Блага Огненова 
Котевска, ул. „Ј. Крчоски" бр. 19 — Битола. (3158) 

Лична карта рег. бр. 2305, серија бр. 0454815 
издадена од СВР — Струмица на име Горе Глиго-
ров Анчев, ул. „Први мај" бр. 1 — Струмица. (3159) 



Стр. 652 — Вр. 37 

Лична карта рег. бр. 25817, серија бр. 0358615 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ѓорѓи Ата-
насов Лазов, Демир Капија — Кавадарци. (3160) 

Лична 'карта рег. бр. 13208, серија бр. 0158259 
издадена од СВР — Прилеп на, име Ѓорѓи Алексов 
Недески, ул. „Мукос" бр. 25 — Прилеп. (3161) 

Лична карта рег. бр. 553, серија бр. 0140263, из-
дадена од СВР — Дебар на име Елмас Мутиш Дау-
товски, е. Житинани, Дебар. (ЗЈЈ62Ј 

Лична карта рег. бр. 189, серија бр. 0571899, из-
дадена од СВР — Куманово на име Иљаз Ајредина 
Ибраими, с. Ропаљце — Кумановско. (3163) 

Лична карта рег. бр. 33253, серија бр. 0689310 
издадена од СВР — Тетово на име Илјаз Реџеп 
Зен дели, е. Челопек — Тетовско. (3164) 

Лична карта рег. бр. 3063, серија бр. 0248951 
издадена од СЕР — Битола на име Илија Велев 
Гулабоски, е. Годивје — Битолско. (3165) 

Лична карта рег. бр. 19282, серија бр. 0678594 
издадена од СВР — Тетово на име Јосип Јован 
Бортон>, ул. „Гоце Стојчевски" бр. 10 — Тетово. (3166) 

Лична карта рег. бр. 19329, серија бр. 0680245 
издадена од СВР — Тетово на име Љатиф Абди-
раима Љатифи, е. Боговите — Тетовско. (3167) 

Лична карта рег. бр. 10871, серија бр. 0115581 
на име Максуда Садик Џемоска, е. Моторче — 
Дебар. (3163) 

Лична карта рег. бр. 27054. серија бр. 0092964 
издадена од СВР — Битола на име Милица Јован 
Скерлева, ул. „Булевар 1 мај" бр. 33 — Битола. (3169) 

Лична карта рег. бр. 41462, серија бр. 0796706 
издадена од СВР — Тетово на име Младен Стојков 
Петровски, с. Луковица, Тетовско. (2ЈЈ0) 

Лична карта рег. бр. 19771, серија бр. 0435167 
издадена од СВР — Кавадарци на име Марија 
брајкова Илова, Кавадарци. (3171} 

Лична карта рег. бр. 3738, серија бр. 0564149 
издадена од СВР — Куманово на име Неџат Фаика 
Зеки)ри, с. Оризари — Кумановско. (3172) 

Лична карта рег. бр. 2118, серија бр. 0213292 
издадена од СВР — Охрид на име Никола Тасе 
Пеј ниноски, ул. „М. Несторови" бр. 81 — Охрид.: 

Лична карта рег. бр. 3985, серија бр. 0416527 
издадена од СВР — Радовиш на име Петре Јованов 
Тимов, е. Негреновци, Радовиш. (3174) | 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 

НА ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ, 
ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

распишува 

К О Н К У Р С 

За прием на еден лекар на специјализација по 
гинекологија и акушерство. Истиот да има поло-
жен стручен испит. 

Рок за пријавување 15 дена по објавувањето 
на конкурсот. Во колку местото не се пополни во 
определеното време конкурсот останува отворен 

-до пополнувањето. (1486)̂  

11 ноември 1вб() 

Врз основа на чл. 37 од Законот за јавните 
^службеници и врз основа на чл. 43 од Законот 
за основање виши стручни школи („Сл. весник 
на НРМ" бр. 32/60 год.), Конкурсната комисија 
при Вишата економско-комерцијална школа во 
Куманово, 

распишува 

К О Н К У Р С 

За пополнување работното место Секретар на 
Школата. 

Услови: да има завршено висока, виша или 
средна стручна спрема и 5 години работен стаж 
на административно-правни работи. 

Молбите, со потребните документи, да се до-
ставуваат до Конкурсната комисија при Вишата 
ек ономско-комерци јална школа во Куманово во 
срок од 15 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот. 

Кон молбата обавезно да се приложи и крат-
ка биографија. (1492) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОКОЛИ-
Н А Т А ЗЕМЈО ДЕ Ј1СКО-ШУМАРСКА КОМО-

РА ВО БИТОЛА 

распишува 

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

1. Референт I врста по сточарство и ветери-
нарство, 

2 .Референт I врста по шумарство и ерозии. 

У с л о в и : 
За работното место под точка 1, да има за-

вршено земјоделски факултет и 3 години практи-
ка во сточарството; 

За работното место под точка 2, да има за-
вршено шумарски факултет и 3 год. практика во 
струката. 

Плата според Законот за јавните службеници. 
^ок на поднесување на молбите и другите до-

кументи според Законот за јавните службеници 
^ до 15-Х1-1960 година. 

Молбите се поднесуваат во Земјоделската 
шумарска комора, во зградата на Народниот одбор 
на Битолска околија. (1491) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СОЈУЗОТ НА 
ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА НРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

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

инженер агроном 

Услови: завршен земјоделски факултет со нај-
малку 5 годишна практика. 

Основна плата по Законот за јавните служ-
беници, а положајна по Правилникот на Сојузот. 

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

Молбите ќе се примаат се до пополнувањето 
на работното место. (1495) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 



И ноември 1960 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СЕКРЕТАРИ-
ЈАТОТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Раководител на групата — градежна 

индустрија 1 
2. Самостоен советник за техничка доку-

ментација 1 
3. Референт — советник во групата за 

градежно производство и унапредување на 
градежништвото 1 

4. Референт — советник во групата за 
градежно производство и унапредување на 
градежништвото 1 

5. Референт за градежно занаетчиство 1 
6. Правник 1 
7. Референт за кадрови 1 
8. Шеф на општи отсек-сметководител 1 
9. Архивар — економат1 1 

10. Дактилограф 16 класа 1 
11. Административен секретар — дактило-

граф П класа 1 
У с л о в и : 

Под 1. — градежен инженер со 5 години прак-
тика; 

Под 2. — инженер — архитект или градежен 
инженер со 5 години практика; 

Под 3. — градежен инженер со 5 години 
практика; 

Под 4. — завршен економски факултет со 5 
год. практика, или завршен економски техникум 
со .10 години практика; 

Под 5. — градежен техничар со 5 ГОДИНР1 

практика; 
Под 6. — завршен правен факултет со 5 год. 

практика; 
Под 7. — виша стручна спрема со 5 год. прак-

тика или средна стручна спрема со 10 години 
практика; 

Под 8. — средна стручна спрема и 5 год. 
практика; 

Под 9. — средна стручна спрема или нижа 
стручна спрема со 5 години практика; 

Под 10-11. — положен испит за соодветно 
звање; 

Платата спрема Законот за јавните службе-
ници. 

Настап на работа веднаш. 
Молбите се доставуваат до Конкурсната ко-

мисија на Секретаријатот за градежништво на 
Извршниот совет на НР Македонија — Скопје. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работ-
ните места. (1496) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ХИДРОМЕТЕ-
ОРОЛОШКИОТ ЗАВОД НА НРМ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Метеоролози 2 
2. Хидролошки техничари 1 

Бр. 37 — Стр. 653 

Услови: Под 1. — завршен природно-мате-
матички факултет (отсек метеорологија или фи-
зика), со 3 години практика во струката и поло-
жен стручен испит; 

Под 2. — средна хидрометеоролошка школа 
(хидролошки смер) или средна техничка школа 
(хидротехнички или градежен отсек), со 3 години 
служба во струката и положен стручен испит. 

Кандидатите покрај молбите таксирани со 
50 динари државна такса, треба да приложат: 
биографија, документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници и документи за работниот 
стаж. 

Конкурсот е отворен до пополнување на 
упразнетите работни места. (1497) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН — 
ПРИЛЕП 

распишува 

К О Н К У Р С 

1. За избор на Научни, соработници 
2. За преизбор на еден асистент по технологија. 

У с л о в и : 
Под 1) да завршиле земјоделоко-шумарски 

факултет. 
Под 2) завршен хемиски факултет. 
Да работеле на соодветни работи и да имаат 

објавени научни и стручни трудови. 
Кон пријавата за конкурс, таксирана со 50 

динари таксени марки, кандидатите треба да при-
ложат: биографија, документи по член 31 од 
Законот за јавните службеници и самите трудови 
во два примерка. 

Плата по! посебниот правилник на Институтот. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СЕКРЕТАРИ-
ЈАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА 
распишува 

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

1. Самостоен советник по економски пра-
шања 1 

2. Шеф на Отсекот за патен сообраќај 1 
3. Самостоен референт за железнички 

сообраќај 1 
4. Самостоен референт за ПТТ и воздушен 

сообраќај 1 
5. Самостоен референт за кадрови 1 
6. Референт во Одделението за патишта 1 
7. Дактилограф 16 класа 1 
8. Сметководител — сметководен референт 1 
9. Административен секретар — дактило-

граф П класа 1 
10. Помошник службеник — курир 1 

У с л о в и : 
Под 1) завршен економски факултет; 
Под 2) завршен сообраќаен или економски 

факултет; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА КРШ 



Стр., 654 — Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК ћ А Ш*М И нбемврЈ* 1960 

I 
ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА ( 

I | на „ С л у ж б е н в е с н и к на Н Р М " | 
2 ^ 
Г ЗА 1961 ГОДИНА ^ 
V 
^ Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1961 ^ 
\ година изнесува 1.500 динари за еден примерок. \ 
$ 1 

Претплатата се прима однапред за цела година а се ^ 
^ уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ" 4 
Г у 
^ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје ^ 
^ или со чековната уплатница што е приложена кон овој број. ^ 
^ Им се обрнува внимание на претплатниците дека при ^ 
\ уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната ^ 
V у '/. или вирманската уплатница да ги напишат следните пода- 2 
V у 
^ тоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и ^ 
2 надлежна пошта), број на примероци, старите претплата ^ Г . ^ 
^ ници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман ^ 
/ј весникот во 1960 година. ^ ^ Претплатата за 1961 година може да се обнови до 31 ^ 
^ декември о.г. По овој срок на сите што не ќе ја обноват ^ 
^ претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот. \ 

у 
ђ Бидејќи извесен број претплатници од 1960 год. уште ^ ^ ^ 
^ не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за ^ 
^ идната година едновремено да ја внесат и должната прет- | 
\ плата од 1960 година. \ 
Г V 4 V 

Под 3) завршен сообраќаен или економски 
факултет, или висока стручна спрема со 5 години 
пракса на железници; 

Под 4) висока стручна Спрема со 5 години 
практика сзо ПТТ или воздушен сообраќај; 

Под 5) виша стручна спрема со 3 години 
практика; 

Под 6) градежни техничар; 
Под 7) и 9) положен испит за соодветното 

звање; 
Под 8) завршена средна економска школа и 
Под 10) завршено основно школо. 
Платата спрема Законот за јавните службе-

ници. 
Настап на работа веднаш. 
Молбите се доставуваат до Конкурсната ко-

мисија на Секретаријатот за сообраќај на Изврш-
ниот совет на НР Македонија — Скопје. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (1498) 

СОДРЖИНА 
Страна 

290. Решение за основање виши земјоделски 
школи во' Битола и Струмица — — — 639 

291. Решение за основање виши економски 
школи во Прилеп, Тетово и Куманово — 639 

292. Правилник за организацијата и работата 
ка Бирото за молби и поплаки на Извр-
шниот совет — — — — — — —* — 639 

293. Решение за одобрување основањето и 
работата на Здружението на ветеринар-
ните лекари и ветеринарните техничари 
на НРМ — — — — — — — — — 640 

294. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Друштвото на сообраќајните 
инженери и техничари на НРМ — — — 641 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември*4 

бр. 1#. Попгг. фах: 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-698 
при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (5390) —- Скопје. 


