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24. 

На основа член 49 став 
ганизацијата и работењето 
(„Службен весник на НРМ" 
совет донесува 

1 од Уредбата за ор-
на Извршниот совет 
бр. 26/62), Извршниот 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
ПРОЦЕНКА НА ШТЕТАТА НАСТАНАТА ОД ПО-
ПЛАВИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Престанува со работа Републичката комисија 
за утврдување и проценка на штетата настаната од 
поплавите на територијата на Народна Република 
Македонија. 

И. Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите ќе се грижи за спроведување на мерките 
и заклучоците на Извршниот совет утврдени по 
Извештајот на Комисијата. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, кога престанува да важи Одлуката 
за образување Републичка комисија за утврдува-
ње и проценка на штетата настаната од поплавите 
на територијата на Народна Република Македонија 
(,,Службен весник на НРМ" бр. 37/62). 

Бр. 09-285/1 
31 јануари 1963 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

25. 
На основа член 4 став 1 од Правилникот за 

здравствена контрола на посадочниот материјал во 
внатрешниот промет („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
21/62), Секретаријатот за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОКОТ НА СТРУЧЊА-
ЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА 
НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСА-

ДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 1963 ГОДИНА 

1. Стручњаците за заштита на растенијата што 
органот на управата надлежен за работите по за-
штита на растенијата на народниот одбор на оп-

штината ги одредува за вршење здравствена кон-
трола на објектите за производство на посадочен 
материјал во 1963 година, се: 

Инж. агр. Павлина Младеновска, Реонска ста-
ница за заштита на растенијата — Куманово; 

Инж. агр. Михајло Огненовски, Реонска стани-
ца за заштита на растенијата — Битола; 

Инж. агр. Љупчо Василевски, Станица за за-
штита на растенијата — Прилеп; 

Инж. агр. Благородна Спасовска, Околиска ста-
ница за унапредување на земјоделството — Охрид; 

Инж. агр. Нако Шишков, Реонска станица за 
заштита на растенијата — Кавадарци; 

Инж. агр. Ангел Почков, Станица за заштита 
на растенијата — Т. Велес; 

Инж. агр. Благоја Илин, Станица за заштита на 
растенијата — Гевгелија; 

Инж. агр. Борис Бинчев, Реонска станица за 
заштита на растенијата — Струмица; 

Инж. агр. Благоја Бочварски, Станица за за-
штита на растенијата — Штип; 

Инж. агр. Илија Крстев, Станица за заштита 
на растенијата — Кочани; 

Инж. агр. Димитар Јовановски, Станица за за-
штита на растенијата — Берово; 

Инж. агр. Воислав Крстевски, Земјоделска ста-
ница на Скопска околија — Скопје; 

Инж. шум. Александар Серафимовски, Шумар-
ски научен институт — Скопје; 

Инж. шум. Милица Труј оска, Земјоделско-шу-
марски факултет — Скопје. 

2. Стручњаците од претходната точка не можат 
да вршат здравствена контрола на објектите за про-
изводство на пссадочен материјал на оние стопан-
ски или други организации односно установи во 
кои: 

а) се во редовен односно хонорарен работен 
однос; 

б) редовно ја вршат инспекцијата за заштита 
на растенијата како овластени инспектори за за-
штита на растенијата. 

3. Ова решение стапува на снага со денот на 
објавувањето во „Службен весник На Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 13-472/1 
9 февруари 1963 година 

Скопје 
Секретар, 

Инж. агр. Драги Трајановски, с. р. 
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О / л а с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-18348/1 од 17 октомври 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарната 
име на Сулејмани' Бахман, роден на 1 февруари 1912 
година во село Туин, Охридска околија, од татко 
Сулејман и мајка f ул симе, така што во иднина ф а -
м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Велиу. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (40) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12983/1 од 25 јули 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Колевски Методија, роден на 2 август 1937 го-
дина во село Челопек, Тетовска околија, од татко 
Миладин и мајка Стојана, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Ќиро. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (40) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 21454/2 — 1962 година, 
ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име на Ша-
еивари Халил, роден на ден 5 јули 1929 година во 
село Селце, Тетовска околија, од татко Реџеп и 
мајка Делиме. 

Промената се одобрува и на Шасивар^ Фирдане. 
родена на 5 октомври 1935 година во село Селце, 
Тетовска околија, од татко Хусни и мајка Бајраме, 
така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Селјами. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (41) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението 6pw 20-2240/1 од 17 декември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Панова Гвозденија, родена на 20 март 1931 го-
дина во село Немањица Штипска околија, од татко 
Верди јан и мајка Љуба, така што во иднина ро-
деното име ќе и гласи Голубинка. 

Оваа промена' важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". ' (42) 

Државниот секретаријат за внатрешни работа 
на НРМ, со решението бр. 20-1075/1 од 21 јануари 
1963 година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Стоилковски Момчило, роден на ден 30 
април 1935 година во село Трново, Кумановска око-
лија, од татко Насе и мајка Стојна, така што ЕО ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Стаменковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (43) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1074/1 — 1963 година, 
ја одобри промената на роденото име на Петровска 
Митра, родена на ден 20 октомври 1903 година во 
село Велико Пчелице, околија Крагујевац, од тат-

ко Ристиќ Танасије и мајка Ти јана, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Мирослава. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (44) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19768 од 31 октомври 
1962 година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Трајанов Кирил, роден на 2 декември 1942 
година во с. Љубанци, Скопска околија, од татко 
Никола и мајка Анѓа, така што во иднина фами-
лијарност име ќе му гласи Писковски. 

Промената на фамилијарното име се протегну-
ва и на малолетното му дете Трајанова Рада, ро-
дена На 13 септември 1962 година во град Скопје. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (45) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19767 од 31 октомври 
1962 година, ја одобри промената на фамилијзр-
ното име на Трајанова Нада, родена на 2 јуни 
1936 година во село Горњане, Скопска околија, од 
татко Љотиќ Никола и мајка Неда, така што во 
иднина фамилиј арното име ќ е и гласи Дисковска. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (46) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20779 од 14 ноември 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Марковски Ранко, роден на 7 јуни 1958 година во 
Белград, усвоено од Марковски Славко и Персида 
од Куманово, така што во иднина роденото име ќ е 
му гласи ,Ивица^ 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник На НРМ". (49) 

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

При овој суд се води бракоразводен спор по! 
тужбата на Јакимовски М. Јордан од село Бан-
ско, против Јакимова, редена Цветковиќ Оливера 
од село Банско^ а сега во Париз — Франција. 

Бидејќи сегашната адреса и местожителство^ 
на тужената се непознати, се повикува во рок од 
еден месец од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ" да се јави! или да одреди свој 
застапник. Во противно судот по службена долж-
ност ќе и го одреди за, застапник Милан Јовановиќ, 
приправник во Окружниот суд во Штип, и делото 
ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 257/62. (47) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

- При овој суд се води предмет за физичка дел-
ба по предлог на Гена Гулевска од село Лева Река, 
против противниците Сандре Гулевски од село Л. 
Река и Сотирка Анастасова, родена Гулевска од 
Битола, а сега со непозната адреса во Копенхаген 
- Данска. 



22 февруари 1963 

Се поканува Сотирка Анастасова, со непозната 
адреса, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот, да ја соопшти на судот својата точна ад-
реса или да се јави лично. Во противно ќе и биде 
одреден старател односно привремен застапник кој 
ќе ја застапува на расправата на нејзини разноски. 

Од Околискиот суд во Ресен, Р. бр. 118/62. (48) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански! суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 396, страна 243 е запишано следното: 
Трговското претпријатие'за снабдување „7 ноември" 
— Гевгелија, согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија под бр. 03-6763/1 од 
1-Х-1962 година е ставено под редовна ликвида-
ција. 

Постапката на редовната ликвидација ќе ја 
спроведе Ликвидационата комисија при Народниот 
одбор на општината Гевгелија. 

Со решението на Народниот одбор на општината 
Гевгелија — Ликвидациона комисија под бр. 4763/2 
— 1962 година за ликвидатор на претпријатието е 
назначен Атанас Николов, книговодител на Тргов-
ското претпријатие „Солун" — Гевгелија. Тој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето, сметано од 
27-Х-1962 година. 

На Димитар Ќурчиев, в. д. директор на поме-
натото претпријатие, му престанува правото за пот -
пишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 661/62. (34) 

Народниот одбор на општината Струга, со реше-
нието бр. 01-11143/1 од 19 декември 1962 година, го 
стави во редовна ликвидација Земјоделското сто-
панство „Црни Дрим" — Струга. 

Се покануваат сите должници веднаш да ги из-
мират своите долгови, а поверителите дд ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот. По истекот на овој рок 
Ликвидационата комисија нема да признава ника-
кви побарувања, а за исправна ќе се смета книго-
водствената состојба на стопанството и против 
должниците ќе се поведе судска постапка. 

Од Ликвидационата комисија. (86) 

Народниот одбор на општината Струга, со ре-
шението бр. 01-11144/1 од декември 1962 година, ја 
стави во редовна ликвидација Земјоделската за-
друга „Братство" од село Радолишта, Охридска: 
околија. 

Се покануваат сите должници веднаш да ги 
измират своите долгови, а доверителите да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот. По истекот на овој рок 
Ликвидационата комисија нема да признава никак-
ви побарувања, а за исправна ќе се смета книго-
водствената состојба на задругата и против долж-
ниците ќе се подигне судска постапка, 

Од Ликвидационата комисија. (91) 

Бр. 6 - - Стр. 75 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека согласно решението Л. бр. 6/59 е заклучена 
постапката за присилна ликвидација над Земјодел-
ската задруга „Победа" од село Сланско — Маке-
донски Брод. 

Од Окружниот стопански суд - Битола. (156) 

Окружниот стопански! суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 336, страна 1053 е запишано следното: 
Претпријатието за производство и обработка на мер-
мер, гранит и градежен материјал од камен „Мер-
мер", село Богданци, со решението на Народниот 
одбор На општината Богданци под бр. 3615/1 од 
31-VII-1962 година е ставено под редовна ликви-
дација. 

За членови на ликвидационата комисија на 
претпријатието со решението на Народниот одбор 
на општината Богданци под бр. 3616/1 од 31-УП-
1962 година се назначени следните лица: 

1. Шарланџиев Михаил, шеф на книговодството 
при Земјоделската задруга „Изворски" од село Бог-
данци; 

2. Илиевски Блажо, шеф на книговодството при 
Деловното здружение од село Богданци; и 

3. Петров Борис, член на Советот за стопанство 
и комунални работи на НО на општината Богданци. 

За ликвидатор, на претпријатието е назначен 
со решението на Народниот одбор На општината 
Богданци под бр. 3616/1 од 11-^11-1962 год. Србов 
К. Алексо. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано од 21-X1I-1962 година. 

На досегашните потписници на горенаведеното 
претпријатие и тоа: Дачев Стојан, директор, и Ка-
раѓошев Драги им престанува правото за потпи-
шување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 772/62. . (158) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х-1962 година на стр. 166, реден бр. 2 е запи-
шано следното: Услужно Занаетчиската молеро-
фарбарска задруга „Украс" од Кочани е ставена во 
редовна ликвидација. 

Ликвидационата управа ја сочинуваат следните 
лица: Боро Стојчев, Ване Стефанов и Јоце Ми-
ланов. 

Овластен потписник за потпишување на задру-
гата е Боро Стојчев, претседател на истата. 

Уписот е извршен врз основа на решението на 
Одделението за стопанство и труд на Народниот 
одбор на општината Кочани бр. 03-70135 од 1-ХП-
1961 година и решението на Општинската ликвида-
циона комисија бр. 03-7135 од 8-ХП-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
121/62. (167) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека со решението Л. 3/59 од 18-ХП-1962 година е 
заклучена постапката за присилна ликвидација на 
Претпријатието за сточарство и сточарски произ-
води „Овчар", с. Бач, Битолска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (208) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 748, страна 311, свеска III, е запишана под 
фирма: Фабрика за цемент и салонот „15 септем-
бер" Анхово — Претставништво во Скопје, ул 
„Орце Николов" бр. 19. Предмет на работењето на 
претставништвото е: склучување на договори за 
купопродажба на цемент и салонитни производи 
на територијата на HP Македонија и Косово и 
Метохија во името и за сметка на фабриката „15 
септембер" — Дихово. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Фабриката за цемент и салонит „15 сеп-
тембер" — . Дихово, а согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Кисела Вода 
- Скопје под бр. 04-14397/61 од 9-III-1962 година. 

Раководител на претставништвото е Климовски 
Стојанов Ацо. 

Претставништвото ќе го претставува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 203/62. (700) 

Ок,ружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 288, страна 741, е запишана под фирма: 
Фабрика за стакло и стаклена волна — Скопје — 
Работничка менза од затворен тип — Скопје. 
Предмет на работењето на мензата е: укажување 
угостителски услуги само на членовите од работ-
ниот колектив на фабриката. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината (Кисела Вода — Скопје под бр. 04-1921 
од 25-V-1962 година. 

Мензата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето 
Трајковски Д. Трајко, раководител, и Л ашиковски 
Перо, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 344/62. (808) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 104, страна 
433, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Младост" од село Теарце — Занаетчиска рабо-
тилница за преработка ца кожи, во село Теарце 
(како самостоен погон). Задругата е под принудна 
управа. Предмет на работењето на работилницата 
е: преработка на кожи. 

Работилницата е основана од Земјоделската 
задруга „Младост" од село Теарце, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Теар-
це под бр. 03-5610/1 од 23-ХП-1961 година. 

Работилницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Ва-
силевски Милев Гаврил, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 311/62. (814) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 67564, издадена 
од ЗСО — Битола) на име Живко Ѓорѓиевски, с. 
Гермијан, Битолско. ( (3355) 

Здравствена легитимација бр. 64048, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Стојче Велиноски, с. 
Крушејца, Прилеп. (3356) 

Здравствена легитимација бр. 11801 на име 
Бесние Миминовска, Струга. (3357) 

Здравствена легитимација бр. 7011, издадена 
од ЗСО — Титбв Велес на име Благој Јанковски, 
населба Чашка, Титоввелешко. (3358) 

Здравствена легитимација на име Иле А. Ре-
совски, Кавадарци. (3359) 

Здравствена легитимација бр. 1316/385, изда-
дена од ЗСО - Гостивар ,на име Магда Живкова 
Николовска, с. Балиндол, Гостивар. (3360) 

Здравствена легитимација бр. 2534/749, изда-
дена од ЗСО — Гостивар на име Љуба Крстева 
Митевска, с. Тумчевиште, Гостивар. (3361) 

Здравствена легитимација бр. 6199, издадена 
од ЗСО - Филијала — Берово на име Тодорка 
Николова Чаушка, с. Владимирово, Берово. (Ѕо62) 

Здравствена легитимација бр. 1154, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Цена Христова Јанева, 
с. Теранци, Кочани. (^363) 

Здравствена легитимација на име Велко Ј. f o p 
гиевски, с. Долно Лисиче, Скопско. (3364) 

Здравствена легитимација бр. 12432 на име 
Руждие Деари, с. Г. Седларце, Тетовско. (3365) 

Здравствена легитимација бр. 11619 на име 
Ванчо Наумоски, с. Челопек, Тетовско. (3366) 

Здравствена легитимација бр. 35374, издадена 
од ЗСО —1 Битола на име Петар Буб аниќ, ул. 
„Јосиф Христовски" бр. 6 — Битола. (3367) 

Здравствена! легитимација бр. 2300, издадена 
од ЗСО - Демир Хисар на име Симон Трајковски, 
с. Прибилци, Битолско. (3368) 

Здравствена легитимација бр. 44904, издадена 
од ЗСО — Прилеп! на име Божидар Пројаноски, 
ул. „Ленин" бр. 51 - Прилеп. (3369) 

Ученичка книшка за незавршено VI одделение 
при Училиштето „Добре Јованоски" — Прилеп на 
име Слободан Ристески, ул. „К. Јосифовски" бр. 
278 - Прилеп. , (3370) 

Здравствена легитимација на име Нуредин Ју-
суфов Мемишоски, с. Преглово, Кичево. (3371) 

Воена книшка на име Борис Ристо Китанов-
ски, с. Добромири, Битолско. (3'372) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Афродита Беделова, Битола. (3373) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Веса Горкова, ул. „Стрмошев" бр. 1 
- Битола. (3374) 

Оружен лист Р. 1/155 на име Ристо Шапковски, 
ул. „Прилепска" бр. 47/21 — Битола. (3375) 

Здравствена легитимација на име Виолета Ди-
митрова Мидовска, ул. „Народна Револуција" бр. 57 
— Куманово. (3376) 
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Р а б о т а книшка бр. 5630, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Куманово на име Ќа-
мил А. Бајрамовски, ул. „Боро Менков" бр. 8 — 
Куманово. , (3377) 

Здравствена легитимација бр. 7970 на име Ва-
ница Брушкоска, Кичево. (3378) 

Здравствена легитимација на име Веселин 
Ширгоски, Кичево. (3379) 

Здравствена легитимација на име Душанка 
Спасеска, с. Ехловец, Кичево. (33'80) 

Здравствена легитимација бр. 8171, издадена 
од ЗСО — Гевгелија на име Радмила Р. Каевска, 
ул. „Маршал Тито" бр. 47 — Гевгелија. (3381) 

Здравствена легитимација бр. 8173 на име Вла-
димир Р. Каевски, ул. „Маршал Тито" бр. 47 — 
Гевгелија. (33'82) 

Здравствена легитимација бр. 8172, издадена 
од ЗСО — Гевгелија на име Биљана Р. Каевска, 
ул. ,/Маршал Тито" бр. 47 - Гевгелија. (3383) 

Здравствена легитимација на име Лилјана Ба-
бунска, ул. „Јавовска" бр. 6 — Титов Велес. (35'84) 

Здравствена легитимација бр. 282, издадена од 
ЗСО — Неготино на име Олгица Ташева, Него-
тино. (3385) 

Здравствена легитимација бр. 10807, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Ефрем Георгиев, с. 
Прждево, Неготино. (3386) 

Здравствена легитимација на име Горѓи Ди-
мовски, с. Сопот, Кавадарци. (о387) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Нада Димова Темкова, с. Ма-
рена, Кавадарци. , (3388) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Фруса Камчева, с. Ваташа, Ка-
вадарци. (3389) 

Здравствена легитимација на име Ќире Нико-
лов Јошев, ул. „Ресавска" бр. 7 — Кавадарци. (3390) 

Работна ш и т к а бр. 4433, серија бр. 114370, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Те-
тово на име Рефат Абдула Сулејмани, с. Нераште, 
Тетовско. , (3391) 

Здравствена легитимација бр. 4401 на име Ша-
бан Р. Саити, ул. „Ново Село" бр. 95 - Тетово. (3392) 

Работна книшка на име Меџаит Саит Елмази, 
ул. ,белградска" бр. 119 - Тетово. (3393) 

Здравствена легитимација бр. 5636, издадена од 
ЗСО — Штип на им.е Доне Станојков, с. Таринци, 
Штипско. (3394) 

Здравствена легитимација бр. 27050, издадена 
од ЗСО — Штип на име Стевко Гоцев, ул. „Бре-
галница" бр. 22 - Штип. (3395) 

Работна книшка бр. 589 на име Атанас Ристо 
Иликовски, ул. „Моша Пијаде" бр. 6 — Виница -
Кочани. (3396) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12181 
издадена од ЗСО — радовиш на име Мирко Вла-
дов Трајков, с. Д. Липовиќ, Радовиш. (3397; 

Здравствена легитимација бр. 12103, издадена 
од ЗСО — Штип на име Стојан Генев Јовчев, с. 
Куково, Кочани. ј (3398) 

Здравствена легитимација бр. 4472 на име Ан-
гел Манасов Стојановски, с. Конопница, Крива 
Паланка. (3'399) 

Здравствена легитимација бр. 132178, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Нове А. БошЉаковски, 
Скопје. (3400) 

Здравствена легитимација бр. 51876, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Милован Ѓорѓевиќ, 
Скопје. (3401) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Грозда Јаконова, Скопје (3402) 

Здравствена лештимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Тодоровски, Скопје. (3403) 

Здравствени легитимации на име Ленче, Слави-
ца и Лилјана сите Ангелевски, Скопје. (3404) 

Здравствена легитимација бр. 350, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Донка Пановска, Скопје. 

(3405) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Трајко, Петкана, Цветан, Никола 
и Марица сите Наумови, с. Маџари, Скопско. (3406) 

Работна книшка бр. 38457, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Азем 
Гаш, Скопје. (3407) 

Здравствена легитимација бр. 173627, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Нада Трајковска, с. Дра-
чево, Скопско. (3408) 

Здравствени легитимации издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софија и Зоран Петровиќ, Скопје. 

(3409) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Панче Хр. Тодоровски, Скопје. (3410) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Скопје на име Мевљуда Меметова, Скопје. (3411) 
Здравствена легитимација бр. 14877 на име Ви-

данка Б. Јованоска, Скопје. (3412) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО -

Прилеп на име Виданка и Петре Ј. Блажеви, 
Скопје. (3413) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Илија Г. Бачваровски, с. Љубанци, 
Скопско. (3414) 

Здравствена легитимација бр. 69059, издадена 
од ЗСО — Лесковац на име Радмила Трајковиќ, 
Скопје. (3415) 

Здравствена легитимација бр. 21411, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Марија Петрушевска, 
Скопје. (3416) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ана Јовановиќ, Скопје. (3417) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Панче Николовски, Скопје. (3418) 

Работна книшка бр. 336881/281/61, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Шабиљ Шабани, Скопје. (3419) 

Здравствена легитимација на име Елмаз Хоџиќ, 
с. Батинци, Скопје. (3420) 

Здравствена легитимација бр. 1784/522, изда-
дена од ЗСО — Гостивар на име Абдул Амета Аб-
дули, с. Чегране, Гостивар. (1) 

Здравствена легитимација бр. 657 на име Ми-
лица Митревска, ул. „Трговска" бр. 133 — Битола. 

(2) 

Здравствена легитимација бр. 55969, издадена 
од ЗСО — Битола на име Бахрије Давут, ул. „Коз-
јак" бр. 117 — Битола. (3) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Петре Илиј оски, ул. „Белградска" 
бр. 26 - Прилеп. (4) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Трајанка Тодороска, ул. „Круме 
Волнароски" бр: 35 — Прилеп. (5) 

Работна книшка бр. 2738, издадена од НО на 
општината Куманово на име Љубица Лазаревска 
Маневска, ул. „III македонска ударна бригада" 
бр. 90 - Куманово. (6) 

Работна книшка бр. 3392/58, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Охрид на име 
Фериде Абдула Рустем, ул. ,,Л. Божинов" бр. 35 -
Ресен. (7) 

Здравствена легитимација бр. 8010 на име Урим 
Бектеши, Струга. (8) 

Свидетелство бр. 155 од 1959/60 год,, издадено 
од Основното училиште „Прпарими", с. Чегране на 
име Евзал Зилкадри Исмаили, с. Форино — Те-
товско. . (9) 

Колска книшка Р. бр. Ст. 13—94, издадена од 
СВР — Штип за кола марка „Чепел", број на мо-
торот 61383', бр. на шасијата 29959 на Претприја-
тието за јавен автотранспорт и шпедиција — Ко-
чани. (10) 

Здравствена легитимација бр. 4472\ на име Ан-
гел Манасов Стојановски, с. Конопница, Кочани. 

( И ) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Испостава — Делчево на име Васил Стаменков, ул 
„Илинденска" бр. 2 — Делчево. (12) 

Здравствена легитимација бр. 6265, издадена 
од ЗСО — Испостава — Делчево на 'име Љупчо 
Павле Христов, ул. ,Дане Сандански" бр. 22 — 
Делчево. (13) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Зоран Ристески, ул. „9 септември" 
бр. 65 — Прилеп. , (14) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
— Кавадарци на име Дончо Крстев Недев, с. Де-
бриште, Кавадарци. (15) 

Здравствена легитимација бр. 15063 на име Ми-
лан Атанасов Јованов, с. Чемерско, Кавадарци. (16) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Зора Арсова, Кавадарци. (17) 

Здравствена легитимација бр. 8277, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Диме Роглев, Кава-
дарци. (18) 

Шоферска дозвола 668, издадена од СВР — 
Титов Велес на име Лазо Ристов Костов, с. Ко-
нопиште, Титоввелешко. (19) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Јован Митрев Андонов, Кава-
дарци. (20) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Сава Дончова Крстева, с. Де-
бриште, Кавадарци. (21) 

Здравствена легитимација бр. 1064, издадена 
од ЗСО — Испостава — Делчево на име Селим 
Куртшнов, ул. „Царевоселска" бр. 39 — Делчево. 

(22) 
Здравствена легитимација бр. 138167, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Гордана Станковска, 
Скопје. (23) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на,име Слободанка Јовановска, Скопје. (24) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Мамут Зекиров, Скопје. (25) 

Книшка за предвојничка обука, издадена од 
Воениот отсек — Скопје на име Зеадин Р. Исмани, 
с. Шишево, СКОПСКО. (26) 

Здравствена легитимација издадеш од ЗСО — 
Струмица на име Фима Т. Шопова, Скопје. (27) 

Здравствена легитимација бр. 364Ѕ9, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Билјана Сидовска, Скопје. 

(28) 
Здравств-ена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Бори,с М. Каркински, Скопје. (29) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Цена Илиевска, Скопје. (30) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Арбија Салијева, Скопје. (31) 
Здравствена легитимација бр. 54540, издадена 

од ЗСО — Прилеп на име Љубинка Китаноска, ул. 
„Егејска" бр. 5 — Прилеп:. (32) 

Здравствена легитимација бр. 3256, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Драги Трајан Стоил-
ковски, ул. „.Ф. Енгел,с" бр. 6 — Куманово. (33) 

Здравствена легитимација бр. 11309, издадена 
од ЗСО — Филијала — Неготино на име Суло Го-
лијевски, ул. „Сутјеска" бр. 30 — Битола. (34) 

Здравствена легитимација бр. 518853, издадена 
од ЗСО — Белград на име Тодор Вангеловски, ул. 
„Бр. Џаферови" бр. 4 — Битола. (35) 

Здравствена легитимација бр. 62047, издадена 
од ЗСО — Битола на име Љупчо Кароветов, ул. 
„Ѓ. Сугаре" бр. 39 - Битола. (36) 

Работна книшка на име Снежана Зафирова, 
ул. ,.Коле Цветков" бр, 34 — Титов Велес. (37) 

Инвалидска исплатна книшка бр. 127529 на 
име Санде С. Јованов, с. Мамутчево, Титоввелешко. 

(38) 
Инвалидска здравствена книшка бр. 99792 на 

име Санде С. Јованов, с. Мамутчево, Титоввелешко. 
(39) 

Здравствена легитимација бр. 6147, издадена 
од ЗСО — Штип на име Димитар 3, Наков, с. Вр-
саково, Штипско. (40) 

Здравствена легитимација бр. 2156, издадена 
од ЗСО — Филијала — Пробиштип: на -име Благој 
Аритонов Крстев, Рудничка населба, Пробиштип, 
Кочани. (41) 

Здравствена легитимација на име Лена Темел -
кова, ул. „Мирче Ацев" бр. 83 — Титов Велес. (42) 

Возачка дозвола бр. 724, издадена од СВР — 
Битола на име Милан Д. Перчевски, с. Бистрица, 
Битолско. (43) 

Здравствена легитимација бр. 42342, издадена 
од ЗСО — Битола на име Велика Мито Бел јанова, 
Битола. (44) 

Здравствена легитимација бр. 3182, издадена 
од ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Мак-
сим Г. Јакимовски, с. Кркља, Кр. Паланка. (45) 

Здравствена легитимација бр. 428, издадена од 
ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Цвејо Д. 
Ангеловски, с. Добровница, Кр. Паланка. (46) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Емрула Неџмија, с. Романовце, 
Кумановско. (47) 
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Земјоделска здравствена легитимација бр. 4440 
на име Нада Михај лова Јакимовска, с. Стрмовец, 
Кумановско. , (48) 

Оружен лист бр. 355 на име Станојко Денчев-
ски, с. Конопница, Кр. Паланка. (49) 

Оружен лист бр. 1 за носење на пиштол марка 
„Маузер", калибар 6,35 мм со фабричен бр. 248399, 
издаден од СВР — Охрид на име Лазар Крстев 
Јолевски, с. Велмеј, Охридско. (50) 

Здравствена легитимација бр. 5473', издадена од 
ЗСО — Дебар на име Верка Бектешовска, с. Ба -
ланци, Охридско. (51) 

Воена книшка на име Хасан Махмуд Сулејма-
носки, с. Октиси, Струга. (52) 

Здјравствена легитимација на име Ванчо Ни-
коловски, ул. „Илинденска" бр, 22 — Кичево, (53) 

Здравствена легитимација бр. 549 на име Ане-
та' Хаџи Којчевва, ул, „Маршал Тито" бр. 145 -
Гевгелија. i (54) 

Здравствена легитимација бр. 1187, издадена од 
ЗСО — Неготино на име Невена Т. Антелова, Не-
готино. (55) 

Здравствена легитимација на име Драган Ва-
силев Филипов, с. Сопот, Кавадарци. (56) 

Здравствена легитимација бр. 2169, реда дена 
од ЗСО — Тетово на име Нухи Ружда Емурзат с. 
Порој, Тетовско. (57) 

Здравствена легитимација бр. 824 на име Ѓор-
ѓија Милошевски, с. Долно Седларце, Тетовско. (58) 

Здравствена легитимација бр. 5148, издадена 
од ЗСО — Испостава — Делчево на име Ванчо 
Иванов, Делчево. i (59) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Зорка Митова Силјановска, с. Се-
кирци, Битола. (60) 

Здравствена легитимација бр. 5735, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Стојан Б. Богдански, 
ул. „Моша Пијаде" бр. 77 - Куманово. (61) 

Здравствена легитимација на име Снежана 
Станојковека, ул. „Илинд,енска" бр. 9 — Куманово. 

(62) 
Здравствена легитимација бр. 8520 на име Љуп 

че Димовски, ул. „Бр. Попјорданови" бр. 25 — 
Титов Велес. (63) 

Здравствена легитимација бр. 91893, издадена 
од 3СО — Скопје на име Шазивар Ш. Османовски, 
с. Буковиќ, СКОПСКО. (64) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајрула Салиовски, Скопје. (65) 

Здравствена легитимација бр. 187523', издадена 
од1 ЗСО — Скопје на име Марија Спала, Скопје. (66) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Тодорка Та-
невска, Скопје. (67) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лена Н. Шопова, Скопје. (68) 

Здравствена легитимација бр. 7857, издадена 
од ЗСО — Скопје На (име Живка С. Трајчевска. 
Скопје. i (69) 

Здравствена легитимација бр. 7907, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Зоран Д. Спасовски, 
Скопје. (70) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олга Белковска, Скопје. (71) 

Здравствена легитимација бр. 215928, (изд,адена 
од ЗСО — Скопје на име Коста Ристо Муемански, 
Скопје. (72) 

Здравствена легитимација бр. 181, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Сунца Павловска, Скопје. (73) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Христова, Скопје. (74) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борче Лешков, Скопје. (75) 

Работна книшка бр. 21450, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Белград на име Србо-
љуб Марјановиќ, Скопје. (76) 

Зравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Стефанова, Скопје. (78) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наталија Вичишка, Скопје (79) 

Свидетелство за завршен дактилографски курс 
во Белград на име Љубе Скокнески, Скопје. (80) 

Работна книшка издадена од Бирото за пос-
редување на трудот — Скопје на име Екатерина 
Ангелова, Скопје. (81) 

Здравствена легитимација бр. 130840, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Олга Иванова, Скопје. 

(82) 

Здравствена 'легитимација бр. 202661, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Перса Матевска, Скопје. 

(83) 
Работна книшка бр. 1008, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Скопје на име То-
дор Васиљков, Скопје. (84) 

Воена книшка на име Александар Киранџиќ, 
с- Кучевиште, СКОПСКО. (85) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Титов Велес на име Методи Џунџиев, Скопје. (86) 

Здравствена легитимација бр. 10529, издадена 
од ЗСО — Битола на име Ристо С. Марковиќ, ул 
„Г. Ѓаковиќ" бр. 51 — Битола. (87) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Спиро Тодоровски, ул. „Партизан-
ска" бр. 70 — Битола. (88) 

Здравствена легитимација на име Горѓи Нај-
чески, Прилеп. (89) 

Здравствена легитимација бр- 10621, издадена 
од ЗСО — Филијала — (Кичево на име Венче Си-
лниов Јосифовски, с. Сланско, Кичево. (90) 

Работна книшка бр. 3348, издадена од Бирото 
за посредување на трудот - (Кичево на име Венче 
Сиљанов, с. Сланско, Кичево. (91) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена 
од Училиштето „Димката Габерот" — Кавадарци 
на име Ленче М. Тодорова, ул. „Вардарска" бр. 
9 — Кавадарци, (92) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Кавадарци на име Гело РИСТОЕ 

Трајков, с. Ваташа, Кавадарци. (93) 
Свидетелство за завршено VIII одд,еление, из-

дадено од Основното училиште „Симче Настов-
ски", с. Вратница, Тетовско, на име Јаневски Соф-
ров Јордан, с. Вратница, Тетовско. (94) 

Воена буквица на име Димитар Митев Мар-
ков, с. Седларци, Струмица. (95) 

Здравствена легитимација бр. 4910, издадена 
од ЗСО — Битола на име Ставре Бојчевски, ул. 
„Никола Тесла" бр. 32 - Битола. (96) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Божин Микаров, ул. „Хр. Карпош" 
бр. 39 - Битола. (97) 

Здравствена легитимација бр. 59481, издадена 
од ЗСО — Битола на име Митре јК становски, ул 
„Коста Абрашевиќ" бр. 32а — Битола. (98) 

Здравствена легитимација бр. 18869, издадена 
од ЗСО — Битола на име Горѓи Павловски, ул. 
„Ст. Наумов" бр. 113 - Битола. (99) 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште за возрасни през 1959/60 год. во Прилеп 
на име Илија Тодороски, ул. ,.Јоска Јорданоски" 
бр. 40 - Прилеп. (100) 

Здравствена легитимација бр- 49096, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Паца Николоска, с. Ма-
жучиште, Прилеп. (101) 

Здра,вствена легитимација издадена од ЗСО — ' 
Прилеп на име 'Киро Мрсески, ул. ,,Цане Коња- , 
рец" бр. 147 — Прилеп. (102) 

Здравстве,на легитимација на име Дончо Ни-
нески, с, Извор - Кичево. (103i 

Здравствена легитимација на име Лена Сера-
фимоска, с. Ново Село, Гостивар. (104) 

Здравствена легитимација бр. 441, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Павлина 
Кузова Мицева, с. Трипатанци, Штип- (105) 

Здравствена легитимација бр. 10695, издадена 
од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Станка 
Николова, с, Бунеш, Пробиштип. (10о) 

Здравствена легитимација бр. 10820, издадена 
од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Анка 
Кереп, с. Лесново, Пробиштип. (107, 

Здравствена легитимација бр. 9292, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Станко 
Павлов, с. Дол. Стубол, Пробиштип. (108) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Томе Мојсоски, ул- „Божо Јан-
е с к и " бр. 3 — Прилеп. (109) 

Здравствена легитимација на име Крстина 
Дојчиновска!, ул. „Борис Кидрич" бр. 36 — Ресен. 

(НО) 
Здравствена легитимација бр. 873, издадена од 

ЗСО — Титов Велес на име Лила Богданова, у.т. 
„Благој Леов" бр. 34 — Титов Велес. (ПП 

Здравствена легитимација бр. 3451 на име 
Благојка Николова, ул. „(Коле Цветков" бр- 68 — 
Титов Велес. (112) 

Здравствена легитимација на име Петко К. 
Бојков, ул. „И" бр. 15 — Кавадарци. (113) 

Здравствена легитимација бр. 44888, издадена 
од ЗСО — Битола на име Спасе Методиев Ламов-
ск-и, ул. „М. Тито" — Неготино. (114) 

Здравствена легитимација бр. 33701, издадена 
од ЗСО — Штип на име Павле (ЕС- Јованов, ул. 
,,Личка" бр. 8 - Штип. (115) 

Здравствена легитимација бр. 24742, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Јован Настовски, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 96 — Тетово. (116) 

Здравствена легитимација бр. 168, издадена од 
ЗСО — Испостава — Крушево' на г/гме Ваиде Сулеј-
ман Ајрединоска, с. Норово, Крушево. (117) 

Здравствена легитимација бр. 170, издадена од 
SCO — Испостава — Крушево на име Адиле Му-
стафа Ајрединоска, с. Норово — Крушево' (118) 

Здравствена легитимација на име Круме Ди-
мовски, ул. „Раде Илиев" бр. За — Битола. (119) 

Здравствена легитимација издадена од .ЗСО — 
Битола на име Љубица Давидова, ул. „Паралово" 
бр. 18 - Битола. (120) 

Здравствена легитимација бр, 78454 н,а име 
Афродита Христова, ул. „Паца Ванчова" бр. 35 -
Битола' (121) 

Здравствена легитимација бр. 15202 на име 
Хани Фисник, с. Велешта, Струга. (122) 

Здравствена легитимација бр. 6762, издадена 
ед ЗСО — (Кичево на име Исмет Бетаски, с. Пре-
глово, Кичево. (123) 

Воена книшка на име Киро Јованов Ташков, 
с. Брајковци, Гевгелија. (124) 

Здравствена легитимација бр. 24213, издадена 
од ЗСО — 'Кочани на име Љубе Илиев Глигоров, 
с. Спанчево, Коча,ни. (125) 

Воена книшка на име Ристо Колев Ангов, с 
Василево, Струмица. (126) 

Работна книшка бр. 394, серија бр. 0541890, из-
дадена од НО на општината Ст. Нагоричане на 
име Стојче Дончо Милошевски, ул. „М. Лисица" 
бр. 12 — Куманово. (127) 

Здравствена легитимација 'бр. 3617, издадена 
од ЗСО — Крива Паланка на име Радица М. Ја-
с м о в а , ул. „Апостолска" бр- 26 — Кр. Паланка. 

(128) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 

7592 на име Санта Настева, с. /Крушје, Ресен. (129) 
Здравствена легитимација бр. 2102, издадена 

од ЗСО — Неготино на име Стојан Д, To дорчев, с. 
Долни Дисан, Кавадарци. (130) 

Здравствена легитимација бр. 29581, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Ајет Емшиу, с. Чегра-
не, Гостивар. (131) 

Здравствена легитимација бр- 24129, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Мехмед Куртиши 
Алију, ул. „ЈНА" бр. 43 - Гостивар. (132) 

Здравствена легитимација бр. 20505, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Викторија Трифу-
новска, ул. „ЈНА" бр. 182 — Гостивар. (133) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Кочани на име Зора Кузманова Димова, ул. „Фи-
скултурна" бр. 8 — Кочани' (134) 

Свидетелство бр. 61 за завршено IV одделе-
ние, издадено од Осумгодишно^ училиште „Иво 
Рибар Лола" с. Г. Кој каре на име Влајко Станко-
виќ, с. Г. Кој паре, Куманово . (135) 

Здравствена легитимација бр. 16276, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Илија Богоевски, ул 
„Гоце Делчев" бр. 186 - Тетово. (136) 

Здравствена легитимација бр. 123171 на име 
Шабан Р. Нуриши, с. Дол. Палчиште, Тетовско, 

(137) 
Работна книшка бр. 1345, издадена од НО Но 

општината Тетово на име Нервет Јашари, ул- „Р. 
Цониќ" бр. 82 - Тетово. (138) 

Здравствена легитимација бр. 12728, издадена 
од ЗСО — Штип на име Стотинка Качеева, ул. 
„Брегалница" бр. 27 — Штип. (139) 

Здравствена легитимација бр. 24802, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Цветан достоски, ул 
„Цане Коњарец" бр. 74 — Прилеп. (140) 
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Здравствена легитимација бр. 26600, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Захарица Ташкоска, 
ул. „Адем Адемоски" бр. 26 — Прилеп, (141) 

Воена буквица на име Трајан Кицов Димитри-
јоски, с. Мало Црско, Кичево. (142) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Филијала — Ресен на име Изет В. Сулејмановски, 
ул. „Јосиф Јосифовски" бр- 173 — Ресен. (143) 

Таблица од моторцикал со регистарска ознака 
ОХ 10—118 на Дистрибутивното електрично прет-
пријатие — Ресен. (144) 

Здравствена легитимација бр. 19313, издадена 
од ЗСО — Гевгелија на име Сава Панова, ул. „М. 
Тито" бр. 138 — Гевгелија. (145) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Гевгелија на име Мито Атанасов Илиев,, с. (Кован-
ци, Гевгелија. - (146) 

Здравствена легитимација бр- 55801, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Трајче Цветанов-
ски. с. Гранко Титсввелешко. (147) 

Здравствена легитимација бр. 4317, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Глигор Бајев, с. Гли-
шиќ, Кавадарци. (148) 

Здравствена легитимација бр. 10736, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Андон Алеков. Ка-
вадарци. (149) 

Здравствена легитимација бр. 19322 на име 
Илинка Батковска, с- Јабланица, Охрид. (150) 

Здравствена легитимација бр. 33537, издадена 
од ЗСО — ^Кочани на име Васка Димитрова, ул. 
„Наум Наумовски" бр. 33 — Виница — Кочани. 

(151) 
Воена книшка на име Ахмед Евзи Мустафос-

ки, с. Калишта, Струга. (152) 
Здравствена легитимација бр. 87563, издадена од 

ЗСО — Гостивар на име Благоја Димоски, с. Вру-
ток, Гостивар. (153) 

Воена книшка издадена во Бања Лука на име 
Велко Б- Цветковски, Скопје. (154) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Ц. Младеновски, Скопје. (155) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Магбуле Ашим, Скопје. (156) 

Здравствена легитимација бр. 30040, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Васил Костовски, Скопје 

(157) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Малинка Здравеска, Скопје. (158) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Узеима Ејупова, Скопје. (159) 
Здравствена легитимација бр. 88172, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Вангелија Ѓоргиева, 
Скопје. (160) 

Работна книшка бр 2496/60, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Верица (Костова, Скопје. (161) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Авдуш Елези, Скопје. (162) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Имеров, Скопје. (163/ 

Студентска легитимација бр. 6916, издадена од 
Вишата педагошка школа на име Борис Ф. Ефти-
мовски, Скопје. (164) 

Здравствена легитимација бр. 76025, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Емин Демир, Скопје. 

, (165) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Светлана Станковиќ, Скопје. (166) 

Работна книшка бр" 1358, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Пријепоље на име 
Есад Даутовиќ, Скопје. (167) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вила Ќориќ, Скопје. (168) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љиљана Тодоровска, Скопје. (169) 

Воена книшка издадена од Подујево на име 
Фетија Бајрами, Скопје. (170) 

Воена кпчшка на име Милан Цветанов Кос-
товски. Битола. (171) 

Работна книшка бр. 2611, издадена од НО на 
општината Куманово на име Борис Коцев Атана-
совски, Скопје. (172) 

Воена книшка издадена во Осиј ек на име Сте-
ван Јончев Папазовски, Скопје. (173) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп и Малиќ Бислами, Скопје. 

(174) 
Земјоделска здравствена легитимација изда-

дена од ЗСО — Скопје на име Божин Ацев Пет-
ров, с- Белимбегово, Скопско. (175) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО -
Скопје под бр. 150820, 200286 и 22555 на име Да-
ница, Пандурчс и Тони сите С то и л кеш и — Скопје. 

(176) 
Воена книшка издадена во Скопје на име 

Симе Стојанов Петрески, с. Кутретино, Битолско. 
(177) 

Воена книшка издадена од ВП — Горна Рад-
о њ а , HP Словенија на име Јосиф Наумов ѓорѓи-
оски, с. Суводол, Битолско. (178) 

Воена книшка издадена од ВП 8440 — Врање 
па име Добри Митрев Николовски, с. Стругово, 
Битолско. (179) 

Здравствена легитимација бр. 19405 на име 
Владо Георгиевски, ул. ,.К. Мисирков" бр. 3 — 
Битола. (1^0) 

Работна книшка бр. 19234 на име Катина Та-
нчева, ул. „И. Милутиновиќ" бр. 60 - Битола. 

(181) 

Здравствена легитимација бр. 71644 на име 
Ајше Мусли, ул. „Кленовец" бр. 99 - Битола. 

(1Ѕ0) 

Здравствена легитимација бр. 51701 на име 
Зорка Емин Миловиќ, ул. „Преспа" бр. 17 - Би-

Здравствена легитимација бр. 6614, издадена 
о д з с о - Битола на име Анастас Хентов, ул. 
„Кочо Десано" бр. 6 - Битола' (184) 

Здравствена легитимација бр. 6615, издадена 
од ЗСО - Битола на Елиза Хентова, ул. „јКочо 
Десана" бр. 6 - Битола. (185) 

Здравствена легитимација бр. 22334, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Рамне Бајрамоска, ул 
„Тризла" бр. 93 — Прилеп. (186) 

Ученичка книшка за незавршено VII одделе-
ние, издадена од Училиштето „Кочо Рацин" - -
Прилеп на име Пецо Иваноски, ул. „Моша Пија-
де" бр. 179 - Прилеп. (187) 

Здравствена легитимација бр. 7856, издадена 
од ЗСО — Кр. Паланка на име Коце Ј. Малинов, 
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с. Дурачка Река, Кр. Паланка. (188) 
Здравствена легитимација бр. 4451, издадена 

од ЗСО - Дебар на име Спаиу Буран, ул. „Ибраим 
долари" бр. 4 - Дебар. (189) 

Здравствена легитимација бр. 06297 на им^ 
Димко Тодоров Инчев, с. Грнчиште, ТиТоввелешко. 

' , (190) 
Здравствена легитимација бр. 112968, издадена 

од ЗСО — Белград на име Бранко Стефановски, 
ул. „Никола Тесла" бр. 13 — Гостивар. (191) 

Здравствена легитимација бр. 112969, издадена 
од ЗСО — Белград на име Љубица Стефановска, 
ул. „Никола Тесла" бр. 13 — Гостивар. (192) 

Здравствена легитимација бр. 43459, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Верка Апостолоска, с. 
Беловиште, Гостивар. (193) 

Здравствена легитимација на име Јашар Ме-
мет, Тетово. (194) 

Здравствена легитимација бр. 182, издадена од 
ЗСО — Св. Николе на име Цвета Беличкова Це-
кова, с. Г. Црнилиште, Св. Николе. (195) 

Здравствена легитимација на име Демир Аме-
тов, ул. „Генерал Темпо" бр. 8 — Делчево. (196) 

Воена книшка на име Душан М. Милошевиќ, 
с Кадино, Скопје. (197) 

Уверение бр, 179 од 25-IX-1962 год., издадено 
од НО на општината Петровец на име Демир 
Османа Салимовски, с. Петровец, Скопско. (198) 

Воена книшка на име Пандо Димко Митрев-
ски, с. Облаково, Битолско. (199) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Прилеп на име Ленче И. Маркоска, ул. „Егејска" 
бр. 99 - Прилеп. (200) 

Здравствена легитимација бр. 4813 на име Ру-
фије Тозлуку, ул. „ЈНА" бр. 16 — Дебар. (201) 

Воена книшка на име Зујдп Гафур Исмаиљи, 
с. Г. Речица, Тетово. (202) 

Здравствена легитимација бр. 17760, издадена 
од ЗСО — Струмица на име Зорка Стојан Б а р -
лева, с. Градошорци, Струмица. (203) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
3171, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш 
на име Глигор Горгиев Атанасов, с. Сулдурци, Ра-
довиш. (204) 

I 
ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 1847, серија бр. 028668 
издадена од СВР — Битола на име Афродита 
Алекова Костовска, с. Кретор, Битолско. (4084) 

Лична карта рег. бр. 21920, издадена од СВР 
— Охрид на име Методија В. Митревски, с. На-
колец, Ресен. (4085) 

Лична карта рег- бр. 59, серија бр. 0285569 
издадена од СВР — Ресен на илме Кире Б. Пе-
тревски, с. Д. Б. Црква, Ресен. 

Лична карта рег. бр. 21499, серија бр. 0118952 
издадена од СВР — Битола на име Веле Вангел 
Пејчиновски, ул. „Д, Груев" бр. 115а — Битола. 

(4087) 
Лична карта рег. бр. 21864, серија бр. 0119760 

на име Ратка Лазар (Милева) Пенева, ул. „Т. Па-
новски" бр. 2 — Битола. (4088) 

Лична карта рег. бр. 704, серија бр. 00934111 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Станојка 
Велеин (Младенова) Стојчевска, Кр- Паланка. (4089) 

Лична карта рег. бр. 801, серија бр. 0464188 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Елица 
Насе Стаменковска, Кр. Паланка. (4090) 

Лична карта рег. бр. 806, серија бр. 0129820 
на име Петар Станков Вишиноски, с. Б. Црква, 
Битолско' (4091) 

Лична карта рег. бр. 12412, серија бр. 0045123 
издадена од СВР — Струга на име Исни С. Усе-
инрски, ул. „X. Мустафа" бр. 25 — Охрид, (4092) 

Лична карта рег. бр. 4174, серија бр. 0173486 
издадена од СВР — Тетово на име Самет Јакуп 
Мустафи, с- Требош, Тетовско. (4093) 

Лична карта рег. бр. 11090, серија бр, 0707600 
издадена од СВР — Тетово на име Јакуп Муарем^ 
Мустафи, с. Требош, Тетовско. (4094) 

Лична карта рег. бр. 13550, серија бр. 0009588 
издадена од СВР — Битола на име Светозар М. 
Ташковски, с. Гермијан, Битолско" (4095) 

Лична карта рег. бр. 115, серија бр. 0020815 
издадена од СВР — Охрид на име Крстина Ѓор-
ѓиева Тодороска, с. Трпеица, Охридско. (4098) 

Лична карта рег. бр. 255588, серија бр. 147124 
издадена од СВР — Белград на име Александар 
Андон Радич, ул. „Д- Влахов" бр. 32 — Охрид. (4097) 

Лична карта рег. бр. 1536, серија бр. 0287047 
издадена од СВР — Кичево на име Мефаил Мех-
мед Сејдини, с. Грешница, (Кичево. (4098) 

Лична карта рег. бр. 20192, серија бр. 0734526 
издадена од СВР - Кичево на име Шериф Велика 
Селимоски, с. Колибари, Кичево- (4099) 

Лична карта рег. бр. 6945, серија бр. 0071855 
издадена од СВР — Гевгелија на име Горѓи Сте-
фанов Киров, с. Стојаково, Гевгелија. (4100) 

Лична карта рег- бр. 18024, серија бр. 0679598 
издадена од СВР — Тетово на име Џемаил Ма,мут 
Бајрами, с. Новаќе, Тетовско. (4073) 

Лична карта рег. бр. 1340, серија бр. 00441349 
издадена од СВР — Кавадарца на име Илија Бо-
рисов Шошев, ул. „Климент Охридски" бр. 5 — 
Кавадарци. (1) 

Лична карта рег. бр. 2122, серија бр. 0427632 
издадена од СВР — Кочани на име Стојка Коцева 
Спасова, ул. „29 ноември" бр. 9 — Кочани' (2) 

Лична карта рег. бр. 9305, серија бр. 048021 
издадена од СВР — Струмица на име Дино Тимот? 
Костов, с. Долна Враштица. Радовиш. (3̂  

Лична карта рег. бр. 19190, серија бр. 050828 
издадена од СВР — Кавадарци на име Мица Миле 
(Гелова) Бошкова, ул. „Киро Пајмакоски" бр- 46 

Прилеп. (4) 
Лична карта рег. бр. 460, серија бр. 0249853 

на име Бранислава Митаноска, Прилеп. (5) 
Лична карта рег. бр. 10865, серија бр. 0154152 

издадена од СВР — Битола на име Панда Илија 
Јовановска, ул. „Илинденска" бр. 114 — Тетово- (в) 

Лична карта рег. бр. 139, серија бр. 0125454 
на име Трајанка Димитриева Христовска, с. Ново 
Змирново, Битолско. (7) 

Лична карта рег. бр. 1864, серија бр. 0172069 
на име Џемаљи Ајдин Селими, с. Ломница, Тетов-
ско. (8) 

Лична карта рег. бр. 1816, серија бр. 0172021 
на име Џевдет Сабит Хисени, с. Синичане, Тетов-
ско. (9) 



22 февруари 1963 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 6 - - Стр. 83 

Лична карта рег. бр. 5278, серија бр. 0462288 
издадена од СВР — Св, Николе на име Гошо Јо-
ванов Василов, с. Мустафино, Св. Николе. (10) 

Лична карта рег. бр. 8368, серија бр. 0310877 
издадена од СВР — Штип на име Блажо Страхил 
лов Марков, с. Радање, Штипско. (11) 

Лична карта рег. бр. 1007, серија бр. 0640418 
издадена од СВР — куманово на име Амди Су-
лимана Јашари, с. Отља, Кумановско. (12) 

Лична карта рег. бр- 6659, серија бр. 0025391 
издадена од СВР — Ресен на име Никола П. Ри-
стевски, с. Царев Двор, Ресен. (12) 

Лична карта рег. бр. 6614, серија бр. 0071324 
издадена од СВР — Гевгелија на име Русчук Гли-
горов Киров, с- Стојаково, Гевгелија. (14) 

Лична карта рег. бр. 14390, серија бр. 0334806 
издадена од СВР - Титов Велес на име Елица Иг-
нова кедева, Кавадарц,и. (15) 

Лична карта рег. бр. 19236, серија бр. 0507822 
издадена од СВР — Титов Велес на име Андре 
Лазов Димов, Кавадарци. (16) 

Личка карта рег. бр. 11764, серија бр. 0672510 
издадена од СВР — Тетово на име Зулфи Имер 
Зеќири, с. М. Речица, Тетовско. (17) 

Лична карта рег. бр. 2573, серија бр- 0776485 
издадена од СВР — Тетово на име Адил Исни 
Зибери, с. Шипковица, Тетовско. (18) 

Лична карта рег. бр. 3044, серија бр. 0662526 
издадена од СВР — Тетово на имие Шабан Алија 
Ода, с. Г. Речица, Тетовско. (19) 

Лична карта рег. бр. 29392, серија бр. 0687343 
издадена од СВР — Тетово на име Дуло Шазо 
Дулаи, с. Милетино', Тетовско. (20) 

Лична ка,рта рег. бр. 1525, серија бр. 0780129 
на име Тефик Јонуз Исени, с. Камењане, Тетов-
ско. (21) 

Лична карта рег. бр. 322, серија бр- 4193823 
издадена од СВР — Урошевац на име Али Кур-
тиша Ковачи, Тетово. (22) 

Лична карта рег. бр. 13052, серија бр. 0045763 
издадена од СВР — Охрид на име Бајрам Даут 
Саловски, с. Октиси, Струга. (23' 

Лична карта рег. бр. 51579, серија бр. 0137055 
издадена од СВР — Битола на име Ѓорѓија Јова-
новски, ул. ,ДЗ. Корчагин" бр. 12 — Прилеп. (24) 

Лична карта рег. бр. 12295, серија бр. 0235296 
издадена од СВР — Охрид на име Наум Климев 
Костоски, с. Д. Лакочереј, Охридско. (25) 

Лична карта рег. бр. 4253, серија бр. 0215615 
издадена од СВР — Охрид на име Никола Јо-
ванов Стефаноски, ул. „7 ноември" бр. 222 -
Охрид. (26̂  

Лична карта рег. бр. 2801, серија бр. 0327311 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јордан 
Геле Јорданов!, ул. „М. Горки" бр. 78 — Т. Ве -
лес. (27) 

Лична карта рег. бр. 4397, серија бр. 0432912 
издадена од СВР — Гевгелија на, име 'Киро Јованов 
Илиев, с- Брајковци Гевгелија, (28) 

Лична карта рег. бр, 3774, серија бр. 0307705 
издадена од СВР — Штип на име Стојан Димов 
Колев, с. Судик, Штипско. (29) 

Лична карта рег. бр. 9167, серија бр. 0117733 
издадена од СВР — Битола на име Димитар То-
мов Цветковски, с. Магарево, Битолско. (30) 

Лична карта рег. бр- 2848, серија бр. 0247365 
издадена од СВР — Прилеп на име Блага Јордан 
Василеска, ул. „К. Миленку" бр. 38а — Кру-
шево. (31) 

Лична карта рег. бр. 13406, серија бр. 015754Ј 
издадена од СВР — Прилеп на име Тимка Тригт-
ческа, ул. „О. Ордановски" бр. 114 — Прилеп (32) 

Лична карта рег. бр. 2135, серија бр. 0167645 
од СВР — Прилеп на име Ленка Миџоска, ул. 
„Сотка Џигиџик" бр. 9 — Прилеп (33) 

Лична карта рег. бр. 7002, серија бр. 638512 
издадена од СВР — Куманово на име Стојанче 
Стефанов Тоневски, с- Станча, Кр. Паланка. (34̂  

Лична карта рег. бр. 7256, серија бр. 0228491 
издадена од СВР — Охрид на име Анѓелина Насте 
(Жилеска) Јосифоска, с. Косел, Охридско. (35) 

Лична карта рег. бр. 16384, серија бр. 0760316 
издадена од СВР — Кичево на име Илија Траески, 
с. Брезница, Кичево. (36) 

Лична карта рег. бр. 8426, серија бр. 0404936 
издадена од СВР — Св. Николе на име Славко 
Миланов Јованов, с Пестришино, 'Кочани. (37̂  

Лична карта рѕг. бр. 8 0 с е р и ј а бр. 03.84614 
издадена од СВР — Кочани на име Славчо Сера -
фимов Анакиев, ул. „4 јули" бр. 14, Виница — 
Кочани. (38) 

Лична карта рег. бр. 7795, серија бр. 03814С5 
издадена од СВР — Кочани на име Штерјо Гор-
гиев Штерјов, с. Јакимово, Кочани. (39) 

Лична карта рег. бр. 7941, серија бр. 0384551 
издадена од СВР — Кочани на име Тодор Митев 
Николов, ул. „Борис Кидрич" бр. 14 — Виница 
- Кочани. (40) 

Лична карта рег. бр. 11998, серија бр- 0388603 
,издадена од СВР — Кочани на име Фиданчо Ван-
гелов Атанасов, ул. „Гоце Делчев" бр. 18 — Виница 
- - Кочани. - (41) 

Лична карта рег. бр. 12749, серија бр. 0157134 
издадена од СВР — Прилеп на име Илмије Еми-
н о в а , ул. „К. Волнароски" бр. 82 — Прилеп. (42) 

Лична карта рег. бр. 21252, серија бр. 0536572 
издадена од СВР — Куманово на име Стојча Бобе 
Димковиќ, с. Никуљане, Кумановско. (43) 

ЛичР!а карта рег. бр. 9739, серија бр. 0570227 
издадена од СВР — Куманово на име Момчило 
Петар Манчиќ, ул- „Хр. Карпош" бр. I l l — Ку-
маново. (44) 

Лична карта рег. бр. 8277, серија бр. 0568678 
раздадена од СВР — Куманово на име Војислав 
А. Пешиќ, с. Табановце, Кумановско. (45) 

Лична карта рег бр. 8605, серија бр. 0533292 
издадена од СВР — Куманово на име Добрила Ја-
кимовска, ул. „В. Илиевски" бр. 14 — Куманово. (46) 

Лична карта рег- бр. 8473, серија бр. 0532705 
издадена од СВР — Куманово на име Петар С. 
Трајковски, ул. „Св Марковиќ" бр. 40 — Кума-
ново. (47) 

Лична карта рег. бр. 25837, серија бр. 056165;; 
издадена од ОВР — Куманово на име Душан Пе-
трушевски, ул. „Ш македонска бригада" бр. 14 
— Куманово. (48) 

Лична карта рег. бр. 5647, серија бр. 0098357 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име (Кирил 
Владимиров Цековски, ул. „Орце Николов" бр. 13 
— Кр. Паланка. (49) 
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Лична карта рег. бр. 5648, серија бр. 0098358 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Ман теза 
Костадинова (Гонгева) Цекова, ул. „Орце Нико-
лов" бр. 13, Кр. Паланка. (50) 

Лична карта рег. бр. 12913, серија бр. 0503005 
издадена од СВР — Кавадарци на име Смаил Ве-
линов Еминов, Кавадарци. (51) 

Лична карта рег. бр. 8793, серија бр. 0358883 
издадена од СВР — Пула на име Бошко Илија 
Јовановиќ, Гостивар. - (52) 

Лична карта рег. бр. 2223, серија бр. 0074595 
издадена од СВР — Битола на име Васил Илија 
Анчев, ул. „Илинден" бр, 11 — Битола. (53) 

Лична карта рег. бр. 1739, серија бр. 0430250 
издадена од СВР — Гевгелија на име Костадин 
Петров Ризовски, с. Миравци — Гевгелија. (54) 

Лична карта рег. бр. 42534, серија бр. 0797770 
издадена од СВР — Тетово на име Сали Абдил-
меџит Сали, с. Џепчиште, Тетовско. (55) 

Лична карта рег. бр- 3517, серија бр. 0664274 
издадена од СВР — Тетово на име Адем Ајет 
Мазлами, с. Г. Речица, Тетовско. (56) 

Лична карта рег. бр. 47289, серија бр. 0270833 
издадена од СВР — Тетово на име Риза Џабир 
Скешцери, с. Челопек, Тетовско. (57) 

Лична карта рег. бр. 464, серија бр- 0778074 
на име Зибер Медија Џафери, с. Желино, Тетов-
ско. (58; 

Лична карта рег. бр. 402139, серија 3290587 
издадена од СВР — Белград на име Радоје Велко 
Петровски, с. Челопек, Тетовско. (59) 

Лична карта рег. бр. 2344, серија бр. 0155570 
издадена од СВР — Делчево на име Димитар За-
фир Ковачки, с- Вирче, Делчево. (60) 

Лична карта рег. бр. 10710, серија бр. 0129180 
издадена од СВР — Берово на име Мирко Панов 
Стоилов, с. Град, Делчево. (6L) 

Лична карта рег. бр. 1337, серија бр. 0121904 
на име Нада Деспот (Таушанова) Сених, Дел-
чево. (62) 

Лична карта, рег. бр. 7936, серија бр- 0752451 
издадена од СВ Р — Кичево на име Акија Лаќо-
ски, Кичево. (63) 

Лична карта рег. бр. 40, серија бр. 0137195 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стеван 
Митев Ѓорѓиевски, с. Киселица, Кр. Паланка, (64) 

Лична карта рег. бр- 5632, серија бр. 0638142 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Веселка 
Божин (Јакимова) Јакимова, с. Длабочица, Кр. Па-
ланка. (65) 

Лична карта рег. бр. 12441, серија бр. 03595 f 
издадена од СВР — Т. Велес на име Васа Гоко 
Давчева, с. Поменово, Титоввелешко. (66) 

Лична карта рег- бр. 11387, серија бр. 0351797 
издадена од СВР — Титов Велес на име Славе 
Коцев Панов, с. Еловец, Титоввелешко. (67) 

Лична карта рег. бр. 6000, серија бр. 0070710 
издадена од СВР — Гевгелија на име Мито Томо 
Дронов, е. Богданци, Гевгелија. (68) 

Лична карта рег. бр. 3754/ш, серија бр. 0409230 
издадена од СВР — Штип на име Доне Симонов 
Костадинов, с. Истибања, Коча;ни- (69) 

Лична карта рег. бр, 1402, серија бр. 01819112 
издадена од СВР — Прилеп на име Ристе Ми-
трев Брсакоски, с. Загорани, Битолско. (70) 

Лична карта рег. бр. 1920, серија бр. 0182430 
на име Панто Стојанов Јотевски, с. Ерековци, 
Битолско. (71) 

Лична карта рег- бр. 306, серија бр. 0139135 
на име Илмија Даутов Авмедоски, с. Црнилиште, 
Прилеп. (72) 

Лична карта рег. бр. 6126, серија бр. 022978? 
издадена од СВР — Охрид на име Ѓорѓија Ј. 
Ристески, ул. „М. Нестороски" бр. 64 — Охрид. (73) 

Лична карта рег. бр- 595, серија бр. 0238129 
на име Лиман Касам Исеинови, с. Стрелци, Ох-
ридско. (74) 

Лична карта рег. бр. 21529, серија бр. 0338531 
издадена од СВР — Титов Велес на име Усеин 
Раимов Мемедов, с. Д. Капија, Кавадарци. (75) 

Лична карта рег. бр. 265, серија бр- 0661375 
издадена од СВР — Тетово на име Нејази Ислами 
Алили, с. Стримница, Тетовско. (76) 

Лична карта рег. бр 27290, серија бр. 0724100 
издадена од СВР — Гостивар на име Селатин 
Мифтар Етеми, с. Неготино, Тетовско. (77) 

Лична карта рег. бр. 179, серија бр. 0428689 из-
дадена од СВР — Гевгелија на име Глигор Т- Џо-
нов, с. Пирава, Гевгелија. (78) 

Лична карта рег. бр. 31993, серија бр. 2651103 
издадена од СВР — Чачак на име Ружица Миодраг 
Мишиќ, Кавадарци. (79) 

Лична Карта рег. бр. 750, серија бр. 0780360 на 
име Нејази Абаза Илази, с. Групчин, Тетовско. 

(80) 
Лична карта рег- бр. 6120, серија бр. 0005250 

издадена од СВР — Битола на име Илија Петров 
Талевски, с. Ср. Егри, Битолско. (81) 

Лична карта рег. бр. 12183, серија бр. 0009881 
издадена од СВР — Битола на име Спасе Ѓорѓија 
Митровски, с. Оптичари, Битолско. (82) 

Лична карта рег. бр. 9214, серија бр. 0670045 
издадена од СВР — тетово на име Вецо Крсто 
Стојчевски, с- Рогачево, Тетовско. (83) 

Лична карта рег. бр. 2941, серија бр. 0428451 
издадена од СВР — уКочани на име Трајчо Тимев 
Гичев, с. Полаки, Кочани. (84) 

Лична карта рег. бр. 7395, серија бр. 0232393 
издадена од СВР — Охрид на име Спасител Ван-
гелов Јаневски, с. Требеништа, Струга. (85) 

Лична карта рег. бр- 24327, серија бр. 0178355 
издадена од СВР — Охрид на име Муамер Јакуп 
Рашид, Струга. (86) 

Лична карта рег. бр. 6455, серија бр. 0214209 
издадена од СВР — Охрид на име Џабир Идрис 
Бибовски,, ул. „Г. Делчев" бр. 30 — Охрид (111) 

Лична карта рег. бр, 6394, серија бр. 0213700 
издадена од СВР — Охрид на име Мирослав Зохо 
Коровешовски, ул- ,,В. извори" бр. 15 — Охрид, 

(112) 
Лична карта рег. бр. 3711, серија бр. 0492079 

издад,ена од СВР — Кавадарци на име Алија Ра-
имов Мемедов, с. Д. Капија, Кавадарци. (113) 

Лична карта рег. 34286, серија бр. 0690341 из-
дадена од СВР — Тетово на име Ратко Ќирко 
Богдановски, с. Сетоле, Тетовско. (114) 

Лична карта рег. бр- 31920, серија бр. 0688875 
издадена од СВР — Тетово на име Садик КуртИ-
ша Џеладини, с. Мерово, Тетовско. (115) 
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Лична карта рег. бр. 35660, серија бр. 0691724 
издадена 'од СВР — Тетово на ,име Рамадан Д. 
Нуредини, с. Доброште, Тетовско. (116) 

Лична карта рег. бр. 3179, серија бр- 0424493 
издадена од СВР — Штип на име Петре Ефти-
мов Јованов, ул. ,.ЈУГ. Тито" бр. 11 - Штип. (117) 

Лична карта рег. бр. 1407, серија бр. 0394917 
издадена од СВР — Пробиштип на име Дафинка 
Крстова Николова, ул. „Сутјеска" бр. 12 — Штип. 

(118) 
Лична карта рег. бр. 954, серија бр. 0302266 

издадена од СВР — Штип на им:е Босилка Камчо 
Стојанова, ул. „Рад. пат" бр. 112 — Штип. (119) 

Лична карта рег. бр. 1093, серија бр- 0133309 
на име Борис Филипов Ефтимовски, с. Славеј. 
Битолско. (120) 

Лична карта рег. бр. 3584, серија бр. 0068294 
издадена од СВР — Гевгелија на име Киро Ѓор-
ѓиев Андонов, с. Негорци, Гевгелија. (121) 

Лична карта рег. бр. 10028, серија бр- 0495867 
издадена од СВР — Кавадарци на име Бидо Ма-
мутов Елмазов, Кавадарци. (122) 

Лична карта рег. бр. 6401, серија бр. 0186911 
издад,ена од СВР — Битола на име Зора Никола 
Дебрештиовска, Кавадарци. (123) 

Лична карта рег. бр. 18869, серија бр. ОЅ'37287 
издадена од СВР — Т. Велес на име Елица Новева 
Арсова, Кавадарци. (124) 

Лична карта рег. бр. 23184, серија бр. 0340178 
издадена од СВР — Кавадарци на име Борис Трај-
ков Мицев, с. Ресава, Кавадарци. (125) 

Лична карта рег. бр. 24259, серија бр. 0721069 
издадена од СВР — Гостивар на име Андро Анѓеле 
Димоски, с. Сушица, Гостивар. (126) 

Лична карта рег. бр. 955, серија бр. 0272461 
издадена од СВР — Гостивар на име Зурап Р. Се-
лими, с. Страјане, Гостивар. (127) 

Лична карта рег. бр. 6106, серија бр. 0125903 
издадена од СВР — Делчево на име Шефает Сали 
Дурмишов, Делчево. (128) 

Лична карта рег. бр. 4243, серија бр. 0782624 
издадена од СВР — Скопје на име Ратка Ристеска, 
ул. ,,М. Цветаноски" бр. 11 — Прилеп. (129) 

Лична карта рег. бр. 1966, серија бр. 0182476 
на име Петко Секулоски, ул. „П. Ротеска" бр. 56, 
Прилеп. (130) 

Лична карта рег. бр. 3436, серија бр. 0001724 
издадена од" СВР — Битола на име Милкана Коста 
Гушевска, с. Велушина, Битола. (13'1) 

Лична карта рег. бр. 15139, серија бр. 0014209 
издадена од СВР — Битола на; име Трајан. Ане 
Димовски, с. Кравари, Битолско. ' (132) 

Лична карта рег. бр. 292, серија бр. 0573902, 
на име Борис Стефко Ристовски, с. Баратлија, Кр. 
Паланка. (133) 

Лична карта рег. бр. 626, серија бр. 0243136 
издадена од СВР — Кичево на име Јовица Илија 
Лазареска, ул. „Рудничка" бр. 8 - Кичево. (13'4) 

Лична карта рег. бр. 23044, серија бр. 0068002 
издадена од СВР — Скопје на име Дара Здравко-
виќ Деловска, ул. „Хр. Ботев" бр. 36 — 'Гитов Ве-
лес. (135) 

Лична карта рег. бр. 6182, серија бр. 0332695 
издадена од СВР — Титов Велес на име Никола 

Стојанов Петрушев, ул. Горки" бр. 7 — Т. 
Велес. (136) 

Лична карта рег. бр. 3042, серија бр. 0361698 
издадена од СВР — Титов Велес на име Цвета 
Панова Миланова, ул. „Љубен Васов" бр. 16 — 
Титов Велес. (137) 

Лична карта рег. бр. 5462, серија бр. 0345972 
издадена од СВР — Титов Велес на име Сабри 
Синан Синановски, с. Бузалково, Титоввелешко. 

(138) 
, Лична1 карта рег. бр. 2387, серија бр. 0776299 

издадена од СВР — Тетово на име Идајет Илми 
Идризи, с. Џепчиште, Тетовско. (139) 

Лична карта рег. бр. 352, серија бр. 0273962 
на име Фуат Шеап Шеапи, с. Дебреште, Гостивар. 

(140) 
Лична карта рег. бр, 26402, серија бр. 0723212 

издад,ена од, СВР — Гостивар На име Илјаз Му-
стафа Синани, с. Л.акавица, Гостивар. (141) 

Лична карта рег. бр. 27749, серија бр. 0768559 
издадена од СВР — Тетово на име Раим Зулбеар 
Нухија, ул. „Вардарска" бр. 33 — Тетово. (142) 

Лична карта рег. бр. 30939, серија бр. 3721579 
издадена од, СВР — Краљево на име Вера Сава 
Ѓуровиќ, с, Кадрифаково, Св. Николе. (143) 

Лична карта! рег. бр. 70, серија бр. 0121288 из-
дадена од СВР — Делчево! на име Никола Ристов 
Деслодрв, с. Звегор, Делчево. (144) 

Лична карта рег. бр, 519, серија бр. 0250109 
на име Лепосава Владова; Мирческа, с. Клепач, 
Битолско. . „ (145) 

Лична карта рег. бр. 1188, серија бр. 0136857 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Атанас 
Менко Ристовски, с. Жидилово, Кр. Паланка. (147) 

Личка карта рег. бр, 2757, серија бр. 0739268 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ве-
мија Реџепоски, с. Пласница, Кичево. (148) 

Лична карта рег. бр. 447', серија бр. 0365457 
издадена од СВ Р — Кавадарци на име Ангелина 
Тодорова Нотева, Кавадарци. (149) 

Лична карта рег. бр. 5685, серија бр. 0495996 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ќиро Димов 
Стојков, Кавадарци. (150) 

Лична карта рег. бр. 1968, серија бр. 0660920 
издадена од СВР — Тетово на име Стојан Гогов 
Атанасовски, с. Слатина, Тетовско. (151) 

Лична карта рег. бр. 30191, серија бр. 0688149 
издадена од СВР — Тетово на име Ружди Сулеј-
ман Исени, с. Г. Речица, Тетовско. (152) 

Лична карта рег. бр. 2546, серија бр. 0173558 
на име Садик Фејзула Камбери, с. Нераште, Те-
товско. (153) 

Лична карта рег. бр. 794, серија бр. 0661763 
издадена од СВР - Тетово на име Билал Акик 
Алили, с. Нераште, Тетовско. (154) 

Лична карта рег. бр. 6509, серија бр. 0228299 
издад,ена од СВР — Охрид На име Иван Ристов 
Котоски, с. Куратица, Охридско. (156) 

Лична карта рег. бр. 13848, серија бр. 0353861 
издадена од СВР — Титов, Велес на име Трајко 
Илиев Манчев, ул. ,,Иво Рибар Лола" бр. 23' — 
Т. Велес. (157) 

Лична карта рег. бр. 3027, серија бр. 0172323 
издадена од СВР — Гостивар на име Дурмиш Хавзи 
Дурмиши, ул. „Цетинска" бр. 81 — Тетово. (158) 
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Лична карта рег. бр. 24338, серија бр. 0796382 
издадена од СВР — Тетово на име Адем Азиз Фе-
рати, с. Г. Палчиште, Тетовско. (159) 

Лична карта рег. бр. 5287, серија бр. 0785993 
издадена од СВР — Тетово на име Марица С. Сте-
фаноска, ул. ,/Гопчиска" бр. 10 — Тетово. (160) 

Лична карта рег. бр, 20491, серија бр. 0717101 
издадена од СВР — Гостивар на име Азби Алим 
Селмани, с. Д, Гоновица, Гостивар. (161) 

Лична карта рег. бр. 10022, серија бр. 0120638 
на име Стојан Јованов Величков, с. Бигла, Дел-
чево. (162) 

Лична карта рег. бр. 3660, серија бр: 0122906 
издадена од СВР — Делчево на име Благој Ристов 
Спасев, с. Истевник, Делчево. (163) 

Лична карта рег. бр. 3867, серија бр. 0463255 
издадена од СВР — Куманово на име Александар 
Ефрема Младеновски, ул. „К. Јосифовски — Питу" 
бр. 21 а — Куманово. (164) 

Лична карта рег. бр. 4758, серија бр. 0531442 
издадена од СВР — Битола на име Андроника То-
мовска, ул. „Борко Танев" бр. 5 - Куманово. (165) 

Лична карта рег. бр. 10041, серија бр. 0549859 
издадена од СВР — Куманово на име Илија Сто-
јан Трајковски, с. Пројевце, Кумановско. (166) 

Лична карта рег. бр. 5851, серија бр. 0764692 
издадена од СВР — Куманово на име Крсте Ангел 
Петанчевски, с. Мл. Нагоричане, Кумановско. (167) 

Лична карта рег. бр. 291831, серија бр. 0237687' 
издадена од СВР — Белград на име Никола Д. 
Пешевски, с. Слепче, Битолско. (168) 

Лична карта рег. бр. 027711, серија бр. 890, 
издадена од СВР — Битола на име Андроника То-
дорова Дафова, с. Славеј, Битолско. (169) 

Лична карта рег. бр. 2417, серија бр. 0168027 
издадена од СВР — Прилеп на име Надежда Кру-
мева (Јованоска) Јованоска, ул. „Трајко Тарцан" 
бр. 43 — Прилеп. (170) 

Лична карта рег. бр, 4355, серија бр. 0459834 
издадена од СВР — Куманово на име Надежда Б. 
Илиевска, с. Романовце, Куманово. (171) 

Лична карта рег. бр. 6363, серија бр. 0151561 
издадена од СВР — Прилеп на име Михајло Бо-
жиноски, ул. ,ДО. Цветаноски" бр. 26 - Прилеп. (172) 

Лична карта рег. бр. 507, серија бр. 0144525 
издадена од СВР — Прилеп на име Киро Грижо-
ски, с. Варош, Прилеп. (173) 

Лична карта рег. бр. 1799, серија бр. 0026651 
издадена од СВР — Ресен на име Цетко Фил. Ва,-
силевски, с. Наколец, Ресен. (174) 

Лична карта рег. бр. 7537, серија бр. 0403947 
изд,адена од СВР — Св. Николе на име Илинка 
Насе (Митева) Бурзевска, с. Немањица Св. Ни-
коле. (175) 

Лична карта рег. бр. 940, серија бр. 023747 из-
дадена од СВР — Штип на име Василка Иванова 
Севдуова, с. Мездра, Св. Николе. (176) 

Лична карта рег. бр. 5878, серија бр. 0308645 
издадена од СВР — Штип на име Љупчо Јорданов 
Јованов, ул. „В. Главинов" бр. 11 — Штип. (177) 

I Лична карта рег. бр. 11450/ш, сери,ја бр. 0300923 
издадена од СВР — Штип на име Александар Пет-
ров Богданов, с. Црвулево, Штипско. (178) 

Лична карта рег. бр. 784, серија бр. 0473822 
издадена од СВР — Струмица на име Јако Атанас 
Делев, с. Еднокуќево, Струмица. (179) 

Лична карта рег. бр. 8481, серија бр. 0084408 
издадена од СВР — Струмица на име Горѓи Си-
меон Стојанов, с. Баница, Струмица^ (180) 

Лична карта рег. бр. 9319/ш, серија бр. 0298792 
издадена од СВР — Штип На име Бошко Ристов 
Горгиев, с. Оризари, Кочани. (181) 

Лична карта рег. бр. 174, серија бр. 0678523' из-
дадена од СВР — Тетово на име Иљаз Рамадана 
Адили, с. Слатина, Тетовско. (182) 

Лична карта рег. бр. 4955, серија бр. 0728953 
издадена од СВР — Охрид на име Љубе Гане Ва-
невски, с. Брвеница, Тетовско. (183) 

Лична карта рег. бр. 13477', серија бр. 0672329 
издадена од СВР — Тетово на име Зулфи Хисена 
Мамути, с. Бродец, Тетовско. (184) 

Лична карта рег. бр. 773, серија бр. 0440783 
издадена од СВР — Кавад,арци на име Јасим Му-
стафов Вејселов, Кавадарци. (185) 

Лична карта рег. бр. 23488, серија бр. 3786837 
издадена од СВР — Крагујевац на име Вид,оје 
Јеленко Живадиновић, ул. „Бр. Поцј орданови" 
бр. 41 - Нитов Велес. (186) 

, Лична карта рег. бр. 1092, серија бр. 0209085 
издадена од СВР — Охрид на име Ефтим Џамба-
зов, ул. „Партизанска" бр. 9 — Охрид. (187) 

Лична карта рег. бр. 6188, серија бр. 0260628 на 
име Трајан Анѓеле Ристевски, ул. ,ДСленовец" бр. 
36 - Битола. (188) 

Лична карта рег. бр. 40989, серија бр. 0098869 
издадена од СВР — Битола на име Емин Ариф 
Нефисе, ул. „Козјак" бр. 88 — Битола. (189) 

Лична карта рег. бр. 9738, серија бр. 0118257 
издадена од СВР - Битола на име Горе Иван 
Смилевски, ул, „Блажо Рогозинаро" бр. 74 — Би-
тола. ( (190) 

Лична карта рег. бр. 286, серија бр. 0489153 
издадена од ОВР — Кавадарци на име Мемед Ша-
баноски, ул. „Тризла" бр. НО - Прилеп. (191) 

Лична карта рег. бр. 5920, серија бр. 0150453 
издадена од СВР — Прилеп на име Олга Кусеска, 
ул. ,,К. Пармак" бр. 13 - Прилеп. (192) 

Лична карта рег. бр. 42, серија бр. 0270652 на 
име Идајет Ганија Феј зулаи, с. Церово, Тетовско. 

(193) 
Лична карта рег. бр. 1663, серија бр. 0575873' на 

име Стојан Нако Стефановски, с. Шоп, Рудари, 
Кратово. (194) 

, Лична карта рег. бр. 10943, серија бр. 0012141 
изда1цена од ОВР — Битола на име Алексо Трајан 
Костовски, с. Крстор, Битолско. (195) 

Лична карта рег. бр. 229, серија бр. 1053140 на 
име Цветан Димков Груевски, с. Тепавци, Битол-
ско. (196) 

Лична карта рег. бр. 28473, серија бр. 0094207 
издадена од СВР — Битола на име Цветанка Таќи 
Јордановска, ул. „Б. Стрезов" бр. 52 — Битола. (197) 
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Лична карта рег. бр. 1703, серија бр. 0135913 
издадена од СВР — Демир Хисар на име' Борис 
П. Лејковски, с. Сопотница, Битолско. (198) 

Лична карта рег. бр. 14356, серија бр. 0088533 
издадена од СВР — Битола на име Симјанка Пеј-
ко (Петровска) Талева, ул. „Кичево" бр. 23 — Би-
тола. (199) 

Лична карта рег. бр. 8555, серија бр. 0014936 
издадена од СВР — Битола на име Васил Илија 
Чулевски, с. Орехово, Битолско. (200) 

Лична карта рег. бр. 3774, серија бр. 0147481 
издадена од СВР — Прилеп на име Трајче Павле-
ски, ул. „Мице Козар" бр. 85 - Прилеп. (201) 

Лична карта рег. бр. 10063, серија бр. 0190573 
издадена од СВР — Прилеп на име Ангеле Сла-
вески, Прилеп. (202) 

Лична карта рег. бр. 5090, серија бр. 0345600 
издадена од СВР — Титов Велес на име Алексан-
дар Димов Неделковски, с. Ораовдол, Титовве-
лешко. (203) 

Линна карта рег. бр. 131, серија бр. 0368141 на 
име Дончо Горѓи Станој ковиќ, с. Рудник, Титов-
велешко. i (204) 

Лична карта рег. бр. 14360, серија бр. 0391070 
издадена од! СВР — Кочани на име Лазар Јованов 
Трајчов, с. Бесвица, Кавадарци. (205) 

Лична карта рег. бр. 156, серија бр. 0271666 
издадена од СВР — Гостивар на име Шилибаре 
Јонуз Елмази, Гостивар. (206) 

Лична карта рег. бр. 24902, серија бр. 0721712 
издадена од СВР — Гостивар на име Хусниќемал 
Хамзи Хамзаи, с. Врапчиште, Тетовско. (207) 

Лична карта рег. бр. 12422, серија бр. 0708932 
издадена од СВР — Гостивар на име Сулејман 
Фариз Бајрами, с. Форино, Гостивар. (208) 

Лична карта рег. бр. 6650, серија бр. 0295252 
издадена од ОВР — Штип на име Шефки Асанов 
Демиров, ул. ,,Вера Циривсири" бр. 5 — Штип. (209) 

Лична карта рег. бр. 8689, серија бр. 0385299 
издадена од СВР - Кочани на име Јован Наунов 
Митев, с. Оризари, Кочани. (210) 

Лична карта рег. бр. 4161, серија бр. 0292630 
(издадена од) СВР — Штип на име Љупчо Борисов 
Миланов, ул. „9 мај" бр. 10 — Штип. (211) 

Лична карта рег. бр. 564, серија бр. 0397174 
издадена од СВР — Св. Николе на име Мирчо 
Блажев Петрушев, с. Д. Ѓуѓанце, Св. Николе. (212) 

Лична карта рег. бр. 42215, серија бр. 2027279 
издадена од СВР — Бечеј на име Ержебет Роза,-
ли је Мурати, Гостивар. (213) 

Лична карта рег. бр. 10979, серија бр, 58395 из-
дадена од СВР — Пеќ на име Ружа Ѓоко (Бабовиќ) 
Рабовиве, с. Стенче, Тетовско'. (214) 

Лична карта рег. бр. 39289, серија бр, 0694545 
издадена од СВР — Тетово на име Зурап Реџеп 
Б а ф т и ј а р ^ с. Ново Село П — Тетовско. (215) 

Лична карта рег. бр. 4455, серија бр. 0136210 
издадена од СВР — Гевгелија на име Стопан Горѓе 
Ташев, с. Николич, Гевгелија. (216) 

Лична карта рег. бр. 250, серија бр. 0260921 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Сарафим 
Петар Димовски, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 19 — 
Битола. (217) 

Лична карта рег. бр. 3957, серија бр. 0103243 
издадена од СВР — Битола на име Јордан Божи-
нов Кочишки, с. Кукуречани, Битолско. (218) 

Лична карта рег. бр. 8687, серија бр. 0117443 
издадена од СВР — Битола на име Мара Горѓи 
(Шутинова) Аџиевска, с. Црнобуки, Битолско. (219) 

Лична карта рег. бр. 18501, серија бр. 0091477 
издадена од, СВР — Битола на име Петар Андреја 
Таневски, ул. ,Д. Влахов" бр. 6а — Битола. (220) 

Лична карта рег. бр. 8499, серија бр. 0652094 
(издадена од СВР — Кратово на име Владимир То-
доров, с. Ваков, Кратово. (221) 

Лична карта рег. бр. 1192, серија бр. 0022080 
издадена од СВР — Охрид на име Коле Правиро-
ски, ул. „Билјанини извори" — Охрид. (222) 

КОНКУРСИ 
СТОПАНСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

р а с п и ш у в а 

к о н к у р с 
за една стипендија за пост дипломски студии 

на економски факултет смер — економика на ту-
ризмот, која ќе трае 18 месеци. 

Услови: Кандидатите треба да ги исполнуваат 
следните услови: 

— да има завршено економски факултет; 
— да не е постар од 30 години; 
— да владее со еден странски јазик. 
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Молбите таксирани со 50 дин. таксена марка ќе 

се примаат во Стопанската комора на НРМ во Ско-
пје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 25. Кон молбите да 
се приложат соодветните документи. (157) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОПШТАТА 
БОЛНИЦА - ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за поставување на еден фармацеут во болнич-
ката аптека t 

У с л о в и : 
Кандидатот треба да има завршено фармацеут-

ски факултет. 
Молбите со потребните документи по чл. 31 се 

примаат во Управата на болницата, секоЈ ден д,о 
14 часот. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход на здравствените и дру-
гите работници при болницата. 

Настап на работа веднаш или по спогодба. 
Конкурсот трае до пополнувањето на работното 

место. 
За поблиски информации кандидатите нека се 

обратат усмено или писмено до Управата на Бол-
ницата. . (202) 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СПЕЦИЈАЛ-
НАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА 

ТУБЕРКУЛОЗА - КРАТОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место: 
1. Одделенски лекар 
УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено: 
1. Медицински факултет и положено специја-

листички испит по физиологија и 3 години работен 
стаж; 

2. Медицински факултет и да е на специјали-
зација или дефиренциран фтизиолог; 

3. Лекар од општа пракса за специјализација 
по физиологија. 

Кандидатот под точка 2 треба да има решение 
за специјализација ;по физиологија или завршен 
курс по физиологија. 

Кандидатот под точка 3 треба да има завршено 
лекарски стаж, положен стручен испит и 3 години 
работен стаж. 

Настап на работа веднаш. 
Личен доход спрема правилникот за лични до-

ходи на Болницата. 
Молбите со биографија и други документи ба- , 

рани под горниот услов да се достават до Управата 
на горниот наслов. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работното 
место. (203) 

Комисијата за службенички работи на НО на 
општината Битола, на основа чл. 21 од Законот за 
јавните службеници „Сл. лист на ФНРЈ" бр. 52/57 
година 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетото работно место 

ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР во Одделението за ко-
мунални и станбени прашања на НО на општината 
Битола 
У с л о в и : 

Кандидатот да има завршено технички факул-
тет — град,ежен отсек, со над 3 години практика 
(или средно-техничко училиште — градежен: отсек, 
со над 5 години практика и положен стручен испит 
за струката. 

Конкурсот трае 15 дена о,д денот на објавува-
њето. 

Платата според Законот за јавните службе-
ници. 

Кандидатите покрај молбата таксираиа со 50 
динари административни такси, да ли достават до-
кументите од чл. 31 од ЗЈС, за школската спрема 
и работниот стаж со куса биографија за движе-
њето во службата. 

Кандидатите што се во работен о д н о с да доста-
ват и согласност од нивните старешини дека во 
случајот да бидат примени ќе бидат ослободени од 
сегашните должности. 

22 февруари 1963 

Молбите заедно со споменатите документи се 
поднесуваат во писарницата на НО на општината 
Битола, секој работен дев. (204) 

Врз основа на чл. 10 од Правилникот за работ-
ните односи, Советот на Општата болница „Д-р 
Трифун. - Пановски" — Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ПОМОШНИК 
УПРАВНИК на Болницата 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

— да имаат завршено економски или правен 
факултет со 5 години практика, односно соодветна 
виша школа со 10 години практика. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход на Болницата. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват ,до Советот на Општата болница ,,Д-Р Трифун 
Пановски" — Битола, најдоцна 15 дена од објаву-
вањето во „Службен весник на НРМ". (206) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
ДЕЛЧЕВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Референт 
за шумарство — референт од прва врста во Отсекот 
за стопанство на Народниот одбор на општината 
Делчево 

У С Л О В И : Завршен шумарски факултет. 
Кандидатите кон пријавата треба да приложат 

документи по чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници, а ако се во работен однос одобрение за учес-
твото на конкурсот и документи за поминатото 
време во работен однос. 

Пријавата да се таксира со 50 динари таксени 
марки. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работното 
место. (207) 
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